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SARI 

 

Oktaviyani, Nur. 2020. Pemetaan Persebaran Objek Wisata Budaya dan Sarana 

Prasarana Wisata di Kabupaten Semarang. Prodi Survei dan Pemetaan Wilayah, 

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci : Persebaran Objek Wisata Budaya, Sarana Prasarana Wisata 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam kebudayaan, 

etnis dan sumber daya alam yang menjadi modal dasar pengembangan objek wisata. 

Salah satu daerah yang memiliki objek wisata budaya yaitu Kabupaten Semarang. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah persebaran objek 

wisata budaya dan sarana prasarana wisata di Kabupaten Semarang. Tujuan tugas 

akhir ini adalah untuk menyajikan informasi berupa peta persebaran objek wisata 

budaya dan mengetahui ketersediaan sarana prasarana wisata yang terdapat di 

Kabupaten Semarang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 

metode dokumentasi dan metode observasi. Metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data yang berupa catatan untuk mendapatkan data sekunder seperti 

nama objek wisata budaya, batas administrasi dan jaringan jalan di Kabupaten 

Semarang. Metode kedua yaitu metode observasi lapangan peneliti terjun ke 

lapangan untuk memperoleh data titik objek budaya dengan menggunakan aplikasi 

UTM Geo Map sehingga diperoleh letak objek wisata budaya secara astronomis 

dan ketersediaan sarana prasarana wisata di Kabupaten Semarang yang diambil 

dengan menggunakan kamera handphone. Analisis data yang digunakan dalam 

tugas akhir ini adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran kepada 

masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait lokasi persebaran objek wisata budaya 

dan sarana prasarana wisata di Kabupaten Semarang.  

Hasil yang diperoleh dari survei dan pemetaan ini adalah peta tematik yang 

berupa peta administrasi, peta persebaran objek wisata budaya, dan peta sarana 

prasarana wisata yang dipetakan dengan menggunakan program ArcMap 10.4.  

Kesimpulan dari survei dan pemetaan ini hasil dapat digunakan untuk 

pembaruan peta persebaran objek wisata budaya di Kabupaten Semarang dan 

mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana wisata yang terdapat disekitar lokasi 

objek wisata budaya dalam bentuk peta. Saran bagi pihak pengelola untuk 

memperbaiki sarana dan prasarana wisata Gua Maria Rosa Mystica dan Museum 

Palagan Ambarawa agar objek wisata tersebut dapat berkembang. Sehingga 

wisatawan tertarik untuk mengunjungi objek wisata budaya tersebut.  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam 

kebudayaan, etnis dan kaya akan sumber daya alam dalam Nawangsari, dkk 

(2018). Kekayaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia mendorong Indonesia 

memiliki jenis-jenis pariwisata, misalnya wisata alam, wisata sosial maupun 

wisata budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dalam Devi dan 

Soemanto (2017). Dilihat dari kekayaan dan kondisi Indonesia dapat dijadikan 

sebagai modal dasar dari pengembangan objek wisata. Sumber daya pariwisata 

memiliki kelebihan dan potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Pitana 

dan Diarta (2009). Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan menimbulkan 

dampak positif maupun dampak negatif (Spillane, 1991) dalam Pitana dan 

Diarta (2009). Sehingga pertimbangan dalam pembangunan kepariwisataan 

dipertimbangkan dan direncanakan sesuai dengan tujuan yaitu agar pariwisata 

tersebut berkembang. 

Perkembangan pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak 

manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Namun, 

jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru 

menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan 

masyarakat dalam Badarab, dkk (2017). Pemerintah Daerah (Pemda) 

menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan regulator dalam membangun 

pariwisata berkelanjutan untuk Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, 

Pemerintah Daerah memberlakukan kebijakan dalam membuat suatu 

perencanaan pembangunan pariwisata yang matang untuk memajukan 

daerahnya dalam Ismayanti, dkk (2014). Pemerintah Daerah (Pemda) dalam 

menjalankan fungsinya dibantu oleh suatu sektor pariwisata. 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor andalan sebab 

Indonesia dikaruniai kekayaan panorama yang luar biasa. Mulai dari objek 

pantai, gunung, lembah, sungai, budaya semua dapat menjadi objek pariwisata. 
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Sektor pariwisata mendatangkan devisa juga membuka lapangan pekerjaan      

yang luas baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat 

dikatakan sektor pariwisata mampu menggerakkan sektor lain seperti jasa, 

transportasi, perhotelan, perdagangan, industri, dan sebagainya (Hariyanto, 

2011). Sektor pariwisata berperan penting dalam pengembangan pariwisata di 

Indonesia.  

Pengembangan pariwisata Nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya 

memupuk cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa dan semangat 

nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan 

Nasional. Daya tarik Indonesia sebagai daerah tujuan wisata perlu ditingkatkan 

dengan berbagai upaya seperti promosi, peningkatan fasilitas, pelayanan dan 

sebagainya (Hariyanto, 2011). Pengembangan pariwisata dilakukan secara 

sinergis antarsektor, baik secara horizontal maupun vertikal. Terdapat tiga unsur 

yang terkait dengan pengembangan pariwisata yaitu pemerintah (public setor), 

(community), dan pihak swasta sebagai pebisnis (private sectors) dalam Enok 

Maryani (2019). Pengembangan pariwisata akan menciptakan nilai tambah 

dalam aspek pariwisata, mulai dari sarana prasarana wisata dan objek daya tarik 

wisata (Fajriah, 2014) dalam (Ghani, 2017). Salah satu daerah yang memiliki 

pariwisata yang berkembang ialah Kabupaten Semarang.  

Kabupaten Semarang terletak pada posisi yang strategis karena berperan 

sebagai daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan kondisi alam 

bukit dan pegunungan dengan udara yang sejuk dan panorama alam yang indah 

memberikan kesempatan dan peluang yang lebih mengembangkan potensi 

dibidang pariwisata. Letak strategis tersebut memberikan keuntungan yaitu 

Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa 

Tengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang, 

2016). Kabupaten Semarang merupakan daerah yang berkembang dalam sektor 

pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan transportasi (Badan Pusat 

Statistik, 2018). Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang kaya 

akan pariwisata. Terdapat 41 objek pariwisata terbagi menjadi beberapa jenis 

objek wisata seperti 7 objek wisata alam, 22 objek wisata buatan, 7 objek wisata 

budaya, dan 5 objek wisata minat khusus yang terdaftar dalam Dinas Pariwisata 
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Kabupaten Semarang (Badan Pusat Statistik, 2018). Potensi yang variatif dari 

berbagai jenis objek wisata menarik peningkatan kunjungan wisatawan di 

Kabupaten Semarang (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Semarang, 2017). Seluruh objek wisata yang terdapat di Kabupaten Semarang 

memiliki jumlah pengunjung yang berbeda setiap tahunnya seperti objek wisata 

budaya.  

Objek wisata budaya merupakan objek wisata yang daya tariknya 

bersumber pada objek kebudayaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Kabupaten Semarang memiliki berbagai peninggalan budaya, yang menjadi 

potensi wisata budaya di Kabupaten Semarang. Beragam seni dan budaya yang 

berkembang di Kabupaten Semarang seperti upacara adat atau merit deso, 

benda cagar budaya dan kesenian tradisional. Keragaman seni dan budaya 

merupakan kekayaan daerah yang perlu dikembangkan dan dilestarikan di masa 

yang akan datang. Selain sebagai pelestarian juga bisa menjadi daya tarik wisata 

baik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik (Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, 2017). Berdasarkan data Kabupaten 

Semarang dalam angka tahun 2016-2019 perkembangan objek wisata budaya 

di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dan penurunan jumlah objek 

wisata budaya yang kurang stabil. Penurunan objek wisata berdampak pada 

penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

penurunan jumlah wisatawan yaitu kurangnya sarana dan prasarana wisata 

sehingga berdampak pada kunjungan wisatawan khususnya pada objek wisata 

budaya di Kabupaten Semarang.  

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2018 sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam 

pengembangan pariwisata. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan 

menentukan keberhasilan suatu daerah tujuan wisata. Pengembangan sarana 

dan prasarana pariwisata merupakan sebuah proses peningkatan nilai dalam 

berbagai aspek bidang pariwisata terutama ketersediaan objek daya tarik wisata 

serta sarana dan prasarana dalam Wardana, Witjaksono, dan Endarwati (2018). 

Selain itu, pengembangan sarana prasarana pariwisata mengedepankan unsur 

budaya merupakan suatu hal yang baru dan diharapkan mampu meningkatkan 
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kunjungan wisatawan, dan mampu menaikkan kembali unsur budaya lokal yang 

sudah mulai tergerus budaya asing dalam Ghani (2017). 

Persebaran objek wisata budaya di Kabupaten Semarang tidak di setiap 

Kecamatan memiliki objek wisata budaya sehingga hanya berpusat pada 

beberapa Kecamatan. Hal ini dapat disebabkan karena pengembangan sarana 

prasarana wisata yang kurang memadai. Objek wisata budaya di Kabupaten 

Semarang dikelola oleh berbagai pihak antara lain Dinas Pariwisata, Warga, 

Keuskupan Agung Semarang, Pusat Koperasi Karyawan Kereta Api 

(PUSKOPKA) dan PT. Kereta Api Indonesia. Terdapat empat Kecamatan yang 

memiliki objek wisata budaya seperti Kecamatan Ambarawa, Kecamatan 

Ungaran Barat, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Bandungan yang terdiri 

dari tujuh objek wisata budaya antara lain Candi Gedong Songo, Gua Maria 

Kerep Ambarawa, Gua Maria Rosa Mystica, Makam Nyatnyono, Museum 

Kereta Api, Museum Palagan Ambarawa dan New Wisata Bandungan (Badan 

Pusat Statistik, 2019). Kurang meratanya informasi tentang objek wisata budaya 

di Kabupaten Semarang menyebabkan adanya pemetaan persebaran objek 

wisata budaya dan sarana prasarana wisata di Kabupaten Semarang. Tujuan dari 

pembuatan peta tersebut untuk menarik perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) 

dan masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata budaya yang berfungsi 

untuk melestarikan kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Semarang agar 

kebudayaan tersebut tidak punah.  

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian “Pemetaan Persebaran Objek Wisata Budaya dan Sarana 

Prasarana Wisata di Kabupaten Semarang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti difokuskan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana persebaran objek wisata budaya di Kabupaten Semarang secara 

keruangan? 

2. Apa saja sarana dan prasarana wisata yang terdapat di lokasi objek wisata 

budaya Kabupaten Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian yang ingin 

dicapai antara lain sebagai berikut. 

1. Menyajikan informasi berupa peta persebaran objek wisata budaya di 

Kabupaten Semarang. 

2. Mengetahui sarana dan prasarana wisata di lokasi objek wisata budaya 

Kabupaten Semarang. 

 

D. Manfaat  

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun dua manfaat yang diharapkan 

penulis dari rumusan masalah di atas antara lain sebagai berikut. 

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan 

Adapun manfaat dari hasil penelitian tujuan rumusan masalah di atas 

yang diharapkan penulis antara lain. 

a. Meningkatkan pijakan dan sumber referensi untuk penelitian lanjutan 

sehingga menjadi bahan kajian pengembangan ilmu yang lebih lanjut.  

b. Meningkatkan dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada 

mahasiswa jurusan geografi khususnya di bidang pariwisata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi Pemerintah 

Daerah dan Dinas Pariwisata untuk pengembangan Objek Wisata 

Budaya agar dapat berkembang dengan pesat. 

b. Memberikan informasi terkait ilmu pemetaan Persebaran Objek Wisata 

Budaya dan Sarana Prasarana Wisata di Kabupaten Semarang. 

 

E. Batasan Istilah 

Judul penelitian yang dipilih ialah “Pemetaan Persebaran Objek Wisata 

Budaya dan Sarana Prasarana Wisata di Kabupaten Semarang”. Adanya batasan 

istilah untuk membatasi agar tidak terjadi salah tafsir, oleh sebab itu judul akan 

diperjelas sebagai berikut. 
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1. Pemetaan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemetaan merupakan proses 

pembuatan peta. Peta adalah suatu gambaran konvensional dari permukaan 

bumi, sepertinya kenampakannya oleh kita tegak dari atas, dan ditambah 

huruf-huruf dan angka-angka sebagai informasi (Erwi Raisz, 1948) dalam 

Setyowati, dkk (2017). Pada penelitian ini pemetaan digunakan untuk 

mengetahui persebaran objek wisata budaya dan sarana dan prasarana 

wisata di Kabupaten Semarang.  

2. Persebaran  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persebaran 

merupakan hal tersebar seperti tersebarnya barang dan jasa oleh penjual 

melalui pemasaran. 

3. Objek Wisata Budaya 

Merupakan objek wisata yang daya tariknya bersumber pada objek 

kebudayaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

4. Sarana Wisata 

Sarana wisata adalah elemen dalam suatu destinasi yang 

memungkinkan wisatawan tinggal di destinasi tersebut untuk menikmati 

atau berpartisipasi dalam atraksi yang ditawarkan (Suharto, 2016) dalam 

(Hermawan, 2017).  

5. Prasarana Wisata  

Menurut Suwantoro (2004) dalam Ghani (2017) prasarana wisata 

adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak 

dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, 

seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal jembatan, dan lain 

sebagainya. 
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BAB II 
 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemetaan 

1. Peta 

Peta memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

antara lain sebagai berikut. 

Menurut ICA (International Cartography Association) dalam 

Setyowati, dkk (2017) Peta adalah gambaran konvensional yang dibuat 

dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan 

gejala yang ada hubungannya dengan elemen-elemen tersebut. 

Menurut Aryono Prihandito (1988) dalam Setyowati, dkk (2017) Peta 

merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar 

pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. 

Peta adalah suatu penyajian grafis dari seluruh atau sebagian muka 

bumi pada skala peta dan sistem proyeksi peta tertentu (Soendjojo dan 

Riqqi, 2016). 

Menurut Riyanto (2009:3) dalam Rena Ariyani, dkk (2015) Peta 

merupakan penyajian grafis dari permukaan bumi dalam skala tertentu dan 

digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi peta dengan 

menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai perwakilan dari objek-objek 

spasial di permukaan bumi. 

Peta mengandung arti kata komunikasi, artinya merupakan suatu signal 

atau saluran antara pengirim pesan (pembuat peta) dengan penerima pesan 

(pembaca peta), dengan demikian peta digunakan untuk mengirim pesan 

yang berupa informasi tentang realita dalam wujud berupa gambar. Agar 

pesan (gambar) tersebut dapat dimengerti maka harus ada bahasa yang sama 

antara pembuat peta dengan pembaca peta Aryono Prohandito (1989:1) 

dalam Setyowati, dkk (2017). 

Menurut Soendjojo dan Riqqi (2016) Pemetaan adalah suatu proses 

yang melalui beberapa tahapan kerja (pengumpulan data, pengolahan data, 

dan penyajian data) untuk mendapatkan produk akhir peta.  
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Menurut Riyanto (2009:3) dalam Rena Ariyanti, dkk (2015) Sebuah 

peta harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 

1) Peta tidak boleh membingungkan. Dalam hal ini peta perlu dilengkapi: 

a) Keterangan atau Legenda. 

b) Skala Peta. 

c) Judul Peta. 

d) Bagian Dunia Mana. 

2) Peta harus dengan mudah dapat dimengerti atau ditangkap maknanya 

oleh si pemakai peta. Supaya mudah dimengerti atau mudah ditangkap 

maknanya, digunakan: 

a) Tata Warna. 

b) Simbol. 

c) Sistem Proyeksi atau Sistem Koordinat. 

3) Peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya. Ini berarti peta itu 

harus cukup diteliti sesuai dengan tujuannya. 

 

2. Fungsi Peta  

Menurut Aryono Prihandito (1989) dalam Setyowati, dkk (2017) Peta 

memiliki empat fungsi antara lain sebagai berikut. 

a. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif (letak suatu tempat dalam 

hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi). 

b. Memperlibatkan ukuran (dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-

jarak di alas permukaan bumi).  

c. Memperlihatkan bentuk (misalnya bentuk dari benua-benua, negara, 

gunung, dan lain-lainnya), sehingga dimensinya dapat terlihat dalam 

peta. 

d. Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan 

menyajikan dalam suatu peta. Dalam hal ini dipakai simbol-simbol 

sebagai “wakil” dari data tersebut, dimana kartografer menganggap 

simbol tersebut kartografer menganggap simbol tersebut dapat 

dimengerti pengguna peta. 
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3. Tujuan Pembuatan Peta    

Peta dibuat dengan berbagai tujuan. Adapun lima tujuan dari 

pembuatan peta menurut Aryono Prihandito (1989) dalam Setyowati, dkk 

(2017) antara lain sebagai berikut. 

a. Untuk komunikasi informasi ruang. 

b. Untuk menyimpan informasi. 

c. Digunakan untuk membantu suatu pekerjaan misalnya untuk konstruksi 

jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. 

d. Digunakan untuk membantu suatu desain misalnya desain jalan, dan 

sebagainya. 

e. Untuk analisa data spasial, misalnya perhitungan volume, dan 

sebagainya. 

 

4. Karakteristik Peta   

Peta memiliki karakteristik yang merupakan bagian atau ciri khas 

yang terdapat dalam peta. Terdapat enam karakteristik peta dalam 

Setyowati, dkk (2017) antara lain sebagai berikut. 

a. Skala bervariasi ; Skala kecil, skala sedang, dan skala besar. 

b. Mudah diproduksi. 

c. Biasanya digunakan sebagai peta dasar untuk kepentingan-kepentingan 

tertentu yang berupa pola peta tematik. 

d. Menggambarkan daerah atau wilayah tertentu yang relatif sempit. 

e. Untuk mengetahui lokasi peta, digunakan bantuan inset (gambaran 

wilayah yang lebih besar). 

f. Untuk perencanaan-perencanaan yang detail harus menggunakan peta 

berskala besar 

 

5. Klasifikasi Peta  

Peta memiliki beraneka ragam macam sehingga terdapat klasifikasi 

peta. Ada berbagai jenis penggolongan peta karena para ahli membuat 

klasifikasi peta berdasarkan yang dialami. Secara umum klasifikasi peta 
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dibedakan menurut beberapa kriteria dalam Setyowati, dkk (2017) antara 

lain sebagai berikut. 

a. Menurut Bentuk Peta 

Berdasarkan bentuk peta, dibedakan menjadi tiga macam yaitu 

peta dasar (base map), peta induk (basic map) dan peta kerangka dan 

peta turunan. Berikut merupakan definisi dari bentuk peta. 

1) Peta Dasar (Base Map) 

Merupakan yang dijadikan dasar untuk pembuatan peta-peta 

lainnya (peta rupabumi maupun peta tematik). Peta dasar untuk 

pembuatan peta rupabumi disebut “Peta Induk”. Sedangkan peta 

dasar untuk pembuatan peta tematik disebut “Peta Kerangka”. 

2) Peta Induk (Basic Map) 

Merupakan peta yang disusun (dikompilasi) langsung dari 

survei pengukuran di lapangan atau hasil fotogrametri dan dilakukan 

secara sistematis, dimana data tersebut diperoleh dengan 

menggunakan cara pemetaan yang sama, proyeksi yang sama dan 

speroid yang sama. 

3) Peta Kerangka dan Peta Turunan 

Merupakan peta dasar yang dipakai sebagai dasar untuk 

membuat peta lain, mengikat data tematik tertentu sesuai dengan 

posisi planimetriknya. Tema dari setiap peta harus merupakan 

informasi utama (yang paling menonjol dari segi presepsi) maka 

informasi lainnya harus merupakan informasi yang mendukung 

tema tersebut. 

b. Menurut Isi Peta  

Berdasarkan isi peta, dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

besar, yaitu: 

1) Peta Umum 

Merupakan peta yang menggambarkan bumi secara umum. 

Peta ini biasanya disebut sebagai peta topografi atau peta rupabumi, 

karena peta ini menggambarkan permukaan bumi, baik keadaan 

alam maupun budaya, seperti sungai, danau, laut, dan unsur kultural 
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atau buatan manusia seperti jalan raya, jalan kereta api, pasar, 

sekolah, pelabuhan dan sebagainya. 

2) Peta Khusus  

Merupakan peta yang menggambarkan khusus yang ada di 

permukaan bumi, menggambarkan satu atau beberapa aspek dari 

gejala di permukaan bumi. Peta khusus dikenal dengan nama peta 

tematik karena menunjukkan hanya tema tertentu saja. E.S. Bos 

(1977) mengartikan peta tematik adalah peta yang menggambarkan 

informasi kualitatif dan kuantitatif tentang kenampakan-

kenampakan spesifik berkaitan dengan detail topografi tertentu. 

Contoh dari peta tematik yaitu peta iklim, peta kepadatan penduduk, 

peta produksi pertanian, peta jaringan jalan, peta jalur penerbangan 

dunia, dan sebagainya. 

3) Peta Navigasi 

Merupakan peta yang penggunaanya khusus untuk kepentingan 

navigasi misalnya navigasi udara atau laut. Peta navigasi biasanya 

disebut dengan istilah khusus, yaitu charts, peta jalur penerbangan, 

peta kedalaman laut dan peta arah angin. 

c. Menurut Skala Peta  

Berdasarkan skalanya peta dapat dikelompokkan menjadi lima 

jenis, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala 

kecil, dan peta geografi.  

1) Peta Kadaster atau skala peta sangat besar (1:100 sampai 1:5.000). 

Contoh: Peta Badan Pertanahan Nasional, Peta Sertifikat Tanah, 

Peta Perencanaan Pembangunan atau Proyek, Peta Wilayah 

RT dan RW. 

2) Peta Skala Besar (1:5.000 sampai 1:250.000) 

Contoh: Peta Desa, Peta Kelurahan, Peta Kecamatan, dan Peta 

Kotamadya. 

3) Peta Skala Menengah (1:250.000 sampai 1:500.000) 

Contoh: Peta Kabupaten dan Peta Provinsi. 
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4) Peta Skala Kecil (1:500.000 sampai 1:1.000.000) 

Contoh: Peta Pulau Kalimantan dan Peta Negara. 

5) Peta Geografis ( > 1:1.000.000) = skala sangat kecil 

Contoh : Peta Regional Asia Timur dan Peta Dunia. 

d. Menurut Tujuan dan Tema Peta 

Ditinjau dari maksud dan tujuan terdapat berbagai beraneka ragam 

macam peta. Misalnya peta kadaster, peta geologi, peta tanah, peta 

ekonomi, peta kependudukan, peta tata guna tanah, peta pendidikan, 

peta pariwisata, peta pengetahuan, peta perjalanan peta aplikasi teknik 

peta-peta perencanaan, dan lain sebagainya.  

 

B. Peta Tematik 

Peta tematik adalah peta peta yang memperhatikan informasi kualitatif dan 

atau kuantitatif dari suatu unsur tertentu. Peta tematik merupakan peta khusus 

dirancang dan disajikan untuk menunjukkan tema tertentu dan terhubung 

dengan area geografis tertentu. Peta ini dapat menggambarkan fisik, sosial, 

politik, budaya, ekonomi, sosiologi, pertanian atau aspek lain dari sebuah kota, 

negara, wilayah, bangsa dan benua (Soendjojo dan Riqqi, 2016). 

1. Komponen Peta Tematik 

Peta tematik memiliki beberapa komponen peta yang digunakan 

sebagai sumber informasi dari sebuah peta tersebut. Terdapat sembilan 

komponen peta tematik dalam Setyowati, dkk (2017) antara lain sebagai 

berikut. 

a. Judul Peta 

Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta, memuat 

informasi tentang tema peta, lokasi daerah yang dipetakan, dan tahun 

pembuatan (khusus peta dengan tema data yang dinamis). Judul peta 

dibuat sesuai dengan isi peta, informasi dominan dalam peta, ataupun 

data-data statistik yang dipetakan.  

b. Orientasi Peta  

Tanda orientasi atau petunjuk arah atau tanda panah, atau tanda 

panah, sangat penting dicantumkan pada sebuah peta. Adanya informasi 
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tanda panah maka para pembaca peta dapat mengetahui arah utara, 

selatan, barat dan timur saat membaca peta. Tanda orientasi atau tanda 

panah digambar dengan bentuk sederhana berupa tanda panah yang 

menunjukkan panah utara atau dapat dilambangkan dengan panah yang 

disertai huruf U. 

c. Skala Peta  

Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan 

jarak sebenarnya (jarak horizontal) kedua titik tersebut di permukaan 

bumi. Skala peta harus dicantumkan pada peta, karena digunakan untuk 

memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Skala 

yang harus dicantumkan pada peta berupa skala angka atau skala 

numeris dan skala garis atau skala grafis. Skala peta tematik umumnya 

menunjukkan informasi referensi ketelitian dari peta dasar yang 

digunakan.  

d. Legenda Peta 

Merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. 

Legenda peta berisi keterangan simbol, tanda atau singkatan yang 

dipergunakan pada peta. Peranan legenda peta sangat penting dalam 

pembacaan peta, maka legenda harus dibuat secara benar dan baik serta 

pada posisi yang serasi dan seimbang. Legenda peta tematik cukup 

sederhana karena mengandung satu tema saja. Tidak ada aturan khusus 

bagi penempatan simbol-simbol legenda, tetapi aspek 3 S (serasi, 

selaras, dan seimbang) harus selalu diutamakan. 

e. Garis Tepi Peta 

Merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua 

komponen peta berada di dalam garis tepi peta atau dengan kata lain 

tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta. Komponen peta 

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

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

bujur peta.  

Garis tepi peta terdiri dari empat garis yang berhubungan pada 

ujungnya dan membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat, sehingga 
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membentuk bangun segi empat. Garis tepi peta ini dapat didesain 

dengan satu atau dua garis tepi. Pembuatan garis tepi peta dapat didesain 

dengan ketebalan berbeda, terserah kepada desain si pembuat peta. 

f. Koordinat Peta 

Garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang diatas 

permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis 

khatulistiwa (lintang 0º). Garis bujur adalah garis-garis khayal yang 

vertikal yang dapat menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub 

selatan. Adanya Garis lintang dan bujur sangat berguna dalam 

menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial di dalam 

suatu peta. Terdapat dua jenis koordinat dalam peta yaitu koordinat 

UTM (Universal Transverse Mercator) dan koordinat Geografis. 

g. Inset Peta 

Adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Hal 

pokok yang harus dicantumkan dalam inset peta yaitu tentang petunjuk 

lokasi wilayah. Selain itu, informasi yang ditampilkan dalam inset peta 

adalah judul wilayah dan keterangan. Ada dua jenis inset peta antara lain 

sebagai berikut. 

1) Inset Perbesaran Peta 

Inset ini banyak dijumpai pada Atlas, kegunaannya untuk 

menerangkan informasi penting dari suatu Pulau. Kenampakan 

Pulau tersebut pada skala tertentu tampak sangat kecil sehingga 

perlu diperbesar, Pulau kecil tersebut harus diperbesar dalam inset 

dan dicantumkan pada halaman yang sama. Pada jenis inset 

perbesaran ini informasi skala perbesaran peta dan angka lintang 

bujur mutlak harus dicantumkan. 

2) Inset Lokasi Wilayah 

Inset ini banyak dijumpai pada peta-peta tematik. Inset lokasi 

ini kegunaannya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah cakupan 

wilayah yang lebih besar lagi. Pada jenis inset lokasi ini, yang 

dipertimbangkan adalah lokasi suatu desa yang tidak dikenal dan 

diketahui namanya akan dapat diketahui letak desa tersebut pada 
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tingkat Kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut maka informasi 

skala dan angka lintang bujur inset lokasi wilayah tidak harus 

dicantumkan atau ditampilkan atau dengan kata lain boleh 

dihilangkan.  

h. Sumber Peta  

Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena 

berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang 

dibuat. Sumber peta yang valid dan dapat dipercaya kebenarannya 

adalah peta-peta yang bersifat resmi seperti peta topografi, yang dibuat 

oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat (Jantop) atau peta rupabumi 

yang dibuat oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

(Bakosurtanal). Penempatan informasi sumber peta pada peta tematik 

diletakkan pada sebelah bawah pojok kanan atau sebelah bawah pojok 

kiri atau bawah tengah. Sumber peta meliputi sumber peta dan sumber 

data. Sumber peta pada peta tematik berisi tentang sumber peta dan 

skalanya, sedangkan sumber data berisi tentang jenis data, sumber data, 

dan tahun data.  

i. Nama Pembuat Peta  

Merupakan pihak atau nama Lembaga yang telah membuat dan 

mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Nama lain 

dari pembuat peta yakni kartograf. Informasi yang berada di luar garis 

tepi peta terluar hanya informasi pembuat peta yang diletakkan pada 

bagian luar peta berbatasan dengan garis tepi peta kedua atau terluar. 

Letaknya pada sisi kanan bagian bawah diluar garis tepi peta 

 

2. Jenis Peta Tematik  

Peta tematik mempunyai beberapa jenis tergantung maksud dan tujuan 

pembuatan peta tematik. Terdapat tujuh jenis peta tematik dalam Soendjojo 

dan Riqiqi (2016) antara lain sebagai berikut. 

a. Peta Diagram 

Peta pada diagram, dua atau lebih subjek tematik yang berelasi 

disajikan dalam bentuk diagram proporsional. Diagram yang disajikan 
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dalam bentuk diagram batang, lingkaran, empat persegi panjang, dan 

diagram kurva. Masing-masing diagram disajikan pada posisi dari suatu 

lokasi ke pusat area, yang memberikan informasi tentang keberadaan 

data yang diberikan pada diagram yang bersangkutan. Tinggi rendahnya 

atau besar kecilnya diagram menyatakan suatu besaran dari kuantitatif 

yang diberikan oleh data, sedangkan warna yang digunakan menyatakan 

jenis data lain yang berhubungan dengan data bersangkutan. Contoh dari 

peta diagram yaitu peta jumlah penduduk. 

b. Peta Distribusi (Dot Distribution Maps) 

  Suatu peta tematik yang menggunakan simbol titik kuantitatif untuk 

menyajikan suatu data yang spesifik, serta mempunyai kuantitas yang 

pasti dari sejumlah variabel. Suatu titik (dalam bentuk simbol) 

memberikan suatu nilai tertentu, sehingga jika pada suatu area di peta 

bersangkutan terdapat 10 titik, maka akan menginformasikan bahwa 

pada daerah tersebut terdapat 10 kali nilai yang bersangkutan. Salah satu 

contoh peta distribusi adalah peta penyebaran penduduk.  

c. Peta Choropleth 

Adalah peta yang menggambarkan data kuantitatif dalam bentuk 

warna dan bisa menunjukkan kepadatan, presentase, nilai rata-rata suatu 

kuantitas dari suatu peristiwa dalam wilayah geografis. Warna berurutan 

pada peta ini mewakili peningkatan atau penurunan nilai-nilai positif 

atau negatif data; biasanya, setiap warna juga mewakili rentang nilai. 

Peta choropleth menyajikan ringkasan distribusi kuantitatif dengan 

basis deliminasi area. Data kuantitatif yang diberikan merupakan 

besaran suatu data yang berkaitan dengan deliminasi area tertentu, 

misalnya batas administrasi. Salah satu contohnya adalah peta 

Kepadatan Penduduk per km2.  

d. Peta Dasymetrik 

Peta ini sejenis dengan peta tematik choropleth, tetapi basisnya 

bukan pada batas administrasi, melainkan batas dari area yang di survei. 

Pada peta dasymetrik penyajian deliminasi area didasarkan pada daerah 

yang disurvei dan bukan batas administrasi. Hasil peta dasymetrik 
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berbeda dengan peta choroplreth khususnya pada areanya; peta sebelah 

kiri berdasarkan deliminasi area sedangkan sebelah kanan deliminasi 

berdasarkan hasil survei. Peta dasymetrik mirip dengan peta choropleth, 

tetapi satu daerah tidak ditentukan melainkan dipilih, sehingga distribusi 

fenomena diukur dalam setiap wilayah yang relatif seragam. Peta ini 

lebih sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kurang umum 

dibandingkan jenis peta tematik lainnya. 

e. Peta Chotomatik 

Peta tematik yang memperlihatkan distribusi kuantitatif dan 

fenomena spesifik dan relasinya. Contoh dari peta chotomatik adalah 

peta tanah (soil map).  

f. Peta Isoline 

Peta tematik yang memperlihatkan harga numerik untuk distribusi 

yang kontinu, dalam bentuk garis-garis yang terhubung pada suatu harga 

yang sama, atau dengan perkataan lain, setiap garis menghubungkan 

titik-titik yang mempunyai harga yang sama. Contoh dari peta isoline 

adalah peta isobar, peta yang menghubungkan daerah-daerah yang 

mempunyai tekanan udara yang sama, setiap garis yang 

menghubungkan daerah yang bertekanan udara yang sama diberikan 

sebuah angka. 

g. Peta Alir (Flow Maps) 

Peta tematik yang menyajikan informasi dalam bentuk garis tebal 

atau warna untuk memperhatikan arah atau frekuensi pergerakan. 

Contoh dari peta alir ialah peta jalur penerbangan (peta frekuensi 

penerbangan dari satu tempat ke tempat yang lain) setiap garis 

mempunyai ketebalan yang berbeda yang menginformasikan banyak 

sedikitnya frekuensi penerbangan dari satu tempat ke tempat yang lain, 

sedangkan warna menginformasikan nama perusahaan penerbangan.  

 

C. Simbol Peta  

Simbol adalah suatu media komunikasi grafis, berupa gambar atau tanda. 

Secara sederhana simbol diartikan sebagai suatu gambar atau tanda yang 
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mempunyai makna atau arti sebagai alat untuk melakukan komunikasi antara 

pembuat dan pengguna peta. Simbol peta memegang peranan yang sangat 

penting, karena simbol peta harus merupakan media komunikasi grafis antara 

pembuat peta (map made) dengan pengguna peta (map users) dalam Setyowati, 

dkk (2017). 

Menurut Robinson (1969) dalam Setyowati, dkk (2017) simbol adalah 

suatu alat yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan medan dan letaknya 

di dalam peta. Simbol peta harus mencerminkan bentuk simbol yang menarik 

dan memiliki perbedaan simbol antara simbol objek yang satu dengan simbol 

objek yang lainnya. Terdapat beberapa syarat dari pembuatan simbol peta antara 

lain sebagai berikut. 

1. Sederhana. 

2. Simbol mudah digambar. 

3. Simbol mudah dibaca. 

4. Dapat mencerminkan data dengan benar. 

5. Bentuknya seragam. 

6. Bersifat umum. 

Menurut Lukman Aziz (1985) dalam Setyowati, dkk (2017) secara garis 

besar simbol-simbol yang digunakan dalam peta tematik, mempunyai ketentuan 

sesuai dengan tema yang dibuat. Menurut bentuknya simbol dibedakan menjadi 

tiga yaitu simbol titik, simbol garis dan simbol luasan. Menurut artinya simbol 

dibedakan atas dua yaitu simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. 

Simbol peta secara garis besar dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk 

simbol, sifat simbol, tipe simbol, dan variabel visual simbol. Berikut merupakan 

klasifikasi simbol peta antara lain: 

1. Bentuk Simbol  

Penyajian simbol peta jika ditinjau dari bentuknya dapat dibedakan 

dalam bentuk simbol titik, simbol garis dan simbol luasan (area) dalam 

Soendjojo dan Riqqi (2016). 

a. Simbol Titik 

Merepresentasikan unsur muka bumi atau suatu lokasi dan atribut. 

Aspek dari skala peta sangatlah penting dalam penyajian simbol titik, 
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bentuk area suatu Kota pada skala kecil 1:1.000.000 dapat disajikan 

sebagai simbol titik, tetapi tidak demikian halnya jika disajikan pada 

skala besar 1:1.000.  

b. Simbol Garis 

Merepresentasikan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai 

bentuk linier atau garis yang memanjang tetapi bukan area tertutup. 

Penyajian simbol garis ini dapat mewakili bentuk yang sesuai dengan 

unsur sebenarnya di lapangan. Ataupun hasil dari suatu generalisasi 

dalam bentuk suatu simbol. Pada teknologi digital, garis adalah suatu 

urutan atau aliran koordinat titik dengan simpul pada setiap akhir (data 

vektor) yang melambangkan fitur linier seperti jalan, sungai atau batas.   

c. Simbol Luasan (Area) 

Merepresentasikan unsur-unsur di muka bumi yang berbentuk 

suatu area dengan batas yang pasti ataupun perkiraan. Di dalam 

penyajiannya, bentuk serta ukuran area tersebut dengan sendirinya 

tergantung pada skala peta yang dibuat.  

 

2. Sifat Simbol 

Suatu simbol memiliki kekhasan yang dapat menggambarkan identitas 

objek yang sekaligus memiliki nilai. Sifat simbol ada dua yaitu simbol 

kualitatif dan simbol kuantitatif, dapat diuraikan sebagai berikut dalam 

Setyowati, dkk (2017). 

a. Simbol Kualitatif 

Simbol yang melukiskan identitas (keadaan asli) dari suatu objek 

yang diwakili, melukiskan keadaan asli dari unsur-unsur yang diwakili. 

Simbol kualitatif merupakan simbol yang menyatakan keadaan 

sebenarnya, digambarkan dengan bentuk sederhana. Penggunaan simbol 

mempunyai keuntungan, yaitu mudah dikenal, sedangkan kerugiannya 

adalah simbol tersebut sulit untuk digambar. Simbol ini hanya mewakili 

unsur yang dimaksud baik berupa titik, garis, maupun luasan. Simbol 

kualitatif dapat digambarkan dalam bentuk simbol titik kualitatif, simbol 

garis kualitatif, dan simbol luasan kualitatif. 
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b. Simbol Kuantitatif  

Simbol yang melukiskan identitas suatu objek sekaligus memiliki 

nilai atau kuantitas dari unsur yang diwakili. Dengan kata lain 

merupakan simbol yang menyatakan keadaan sebenarnya yang 

digambarkan dalam bentuk yang sederhana dengan disertai dengan nilai 

atau kuantitas. Nilai atau kuantitas tersebut dapat menunjukkan 

ketinggian, jumlah luas, dan sebagainya. Simbol kuantitatif merupakan 

simbol yang menyatakan identitas yang menunjukkan besar atau jumlah 

atau banyaknya unsur yang diwakili. Simbol ini terbagi menjadi simbol 

titik kuantitatif, simbol garis kuantitatif, dan simbol luas kuantitatif. 

Simbol titik kuantitatif dibedakan atas: 

1) Simbol dengan indikasi harga 

Yaitu simbol titik kuantitatif yang disertai dengan nilai dari 

simbol tersebut, contohnya titik triangulasi yang disertai dengan 

harga ketinggian.  

2) Simbol dengan satuan harga  

Memaparkan simbol titik kuantitatif yang menyatakan besar 

atau jumlah atau banyaknya satuan harga yang dimiliki suatu unsur. 

Jadi, bila ingin menggambarkan suatu unsur dengan nilai n kali dari 

satuan diatas maka simbol unsur tersebut harus pula digambar 

dengan n kali simbol satuan harga. 

3) Isoline 

Simbol garis kuantitatif yang ditarik melalui titik-titik yang 

mempunyai nilai yang sama. Contoh : garis kontur ketinggian, garis 

kontur gaya berat dan sebagainya. 

4) Flow line 

Simbol garis kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan 

simbol kuantitas dari unsur tertentu pada suatu arah. Tebal tipisnya 

garis tersebut selalu dibuat sebanding dengan harganya. Contoh : 

simbol yang digunakan untuk menggambarkan frekuensi pelayaran 

kapal yang melalui suatu jalur pelayaran. 
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5) Simbol Panah 

Merupakan simbol garis kuantitatif yang digunakan untuk 

menggambarkan adanya perpindahan penduduk ke Kota dari 

daerah-daerah sekitarnya. Tebal tipisnya panah menunjukkan 

kuantitas perpindahan tersebut. 

6) Simbol Luas Kuantitatif  

Merupakan simbol luas yang menggunakan screen garis atau 

titik dengan berbagai presentase (kecepatan screen). Presentase 

tinggi menunjukkan kuantitas yang tinggi, dan presentase rendah 

menunjukkan kuantitas rendah.  

 

3. Tipe Simbol 

Tipe simbol ada tiga macam yaitu simbol piktorial, simbol geometrik 

atau abstrak dan simbol letter atau huruf. Berikut merupakan penjelasan 

definisi dari ketiga tipe simbol tersebut dalam Setyowati, dkk (2017). 

a. Simbol Piktorial  

Yaitu simbol yang digunakan untuk mewakili suatu kenampakan 

muka bumi dengan bentuk yang mirip atau identik dengan bentuk asli 

kenampakan tersebut. Simbol piktorial merupakan simbol titik atau 

simbol garis kualitatif yang melukiskan bentuk asli dari unsur yang 

diwakilinya. Contoh dari simbol piktorial yaitu simbol rumah makan, 

simbol rumah sakit, simbol kegiatan pramuka, dan simbol bandar udara. 

b. Simbol Geometrik atau Abstrak 

Merupakan suatu simbol yang digunakan untuk mewakili suatu 

kenampakan muka bumi dengan bentuk yang abstrak, yang digambar 

umum agak sulit diketahui maksudnya. Simbol geometrik atau abstrak 

adalah simbol titik atau garis kualitatif yang digambarkan secara abstrak 

atau geometrik, sehingga mudah untuk menggambarkannya dan dapat 

ditempatkan pada posisi yang tepat atau benar. Contoh dari simbol 

geometrik atau abstrak yaitu simbol titik triangulasi, simbol pasar 

tradisional, simbol pos polisi, simbol jaringan telepon, simbol rel kereta 

api, simbol titik GPS dan sebagainya. 
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c. Simbol Huruf atau Letter Symbol 

Merupakan Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu 

kenampakan muka bumi yang khas atau khusus dengan huruf. 

Penggunaan simbol tersebut disesuaikan pula dengan jenis peta. Simbol 

ini mempunyai bentuk yang sangat sederhana dan sangat mudah 

dipahami, namun kebanyakan simbol ini kurang memiliki nilai 

keindahan ataupun kurang begitu artistik. Simbol huruf merupakan 

simbol titik maupun simbol garis kuantitatif yang digunakan untuk 

menggambarkan unsur-unsur tertentu yang spesifik. Simbol ini mudah 

untuk digambar dan dimengerti, tetapi tidak menarik dan dapat 

disalahartikan dengan teks lainnya. Contoh dari simbol huruf yaitu huruf 

Bt untuk menyatakan penambangan batu bara, huruf G untuk 

menyatakan gunung berapi, dan huruf B untuk menyatakan lokasi dari 

Kantor Kabupaten. 

 

4. Variabel Visual Simbol  

Adapun variabel visual simbol terdiri dari enam macam. Berikut 

merupakan variabel visual simbol dalam Setyowati, dkk (2017) antara lain 

yaitu: 

a. Bentuk atau Form, berbagai macam bentuk dapat dipergunakan sebagai 

simbol. 

b. Ukuran atau Size, ukuran secara tepat dapat digunakan untuk 

menyatakan dimensi simbol. 

c. Arah atau Orientasion, pola arah garis digunakan untuk menunjukkan 

simbol. 

d. Nilai atau Value, dinyatakan dengan skala atau rasio hitam dan putih. 

e. Kerapatan atau Density, kerapatan ditunjukkan dari dimensi arsir suatu 

objek.  

f. Warna atau Colour, variasi warna sangat membantu dalam 

menunjukkan identitas simbol.  



23 
 

 
 

D. Pariwisata 

Menurut Yoeti (2010) dalam Deni dan Winarni (2017) Pengertian 

pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, pariwisata berasal dari dua kata yaitu 

pari yang berarti banyak, bekali-kali dan berkeliling, sedangkan pengertian 

wisata berarti perjalanan atau berpergian. Pariwisata secara singkat dapat 

dirumuskan sebagai kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan 

(Ismayanti, 2011) dalam Deni dan Winarni (2017). 

Menurut Suwantoro (2009) dalam Fitroh, dkk (2017) Pariwisata 

merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

lebih orang yang memiliki beberapa tujuan, antara lain: keinginan dalam 

mendapat kenikmatan, dan memenuhi rasa ingin tahu terhadap sesuatu, baik 

yang berkaitan dengan kegiatan olah raga, kesehatan, kegiatan konvensi, urusan 

agama dan keperluan usaha lain.  

Menurut Pendit (2002) dalam Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo 

(2018) ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal antara lain: 

1. Wisata Budaya  

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 

memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan 

kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, 

kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni 

mereka. 

2. Wisata Kesehatan 

Yaitu perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar 

keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi 

kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani. 

3. Wisata Olahraga 

Yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan 

berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif 

dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara. 

4. Wisata Bahari  

Yaitu wisata yang paling banyak dikaitkan dengan danau, pantai, atau 

laut.  
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5. Wisata Komersial  

Yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan 

pekan raya bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang 

dan lain sebagainya. 

6. Wisata Industri 

Yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau 

mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan 

atau penelitian. 

7. Wisata Cagar Alam 

Yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro 

perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke 

tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan 

dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang. 

8. Wisata Bulan Madu 

Yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan 

pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus 

dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan. 

 

E.  Konsep Pariwisata Budaya 

Pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang menjadikan 

budaya sebagai daya tarik utama (Nafila, 2013) dalam Prasodjo (2017). 

Sedangkan menurut Kristiningrum (2014) dalam Sulistyadi, dkk (2019) 

pariwisata budaya sebagai wisata yang didalamnya terdapat aspek atau nilai 

budaya mengenai adat istiadat, masyarakat, tradisi keagamaan, dan warisan 

budaya di suatu daerah. Pariwisata budaya berhubungan erat dengan daya tarik 

wisata budaya. Penjelasan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional (RIPPARNAS) pasal 14 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa daya 

tarik wisata budaya adalah daya tarik yang berupa hasil dari cipta, rasa, dan 

karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya dibedakan 

menjadi dua yaitu daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible) 

dan daya tarik wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (intangible).  
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1. Aspek dalam Objek Pariwisata Budaya  

Menurut Mappi dalam Prasodjo (2017) terdapat beberapa aspek dalam 

objek pariwisata budaya antara lain sebagai berikut. 

a. Adanya upacara kelahiran. 

b. Tari-tari tradisional. 

c. Musik-musik tradisional. 

d. Perkawinan.  

e. Pakaian tradisional (pakaian adat). 

f. Berbagai macam upacara (seperti turun ke sawah dan upacara panen). 

g. Bangunan-bangunan bersejarah. 

h. Cagar budaya. 

i. Peninggalan tradisional. 

j. Kain tradisional (kain tenun).  

k. Pameran festival budaya dan pertunjukkan tradisional. 

l. Hasil tekstil lokal. 

m. Museum sejarah dan budaya serta adat istiadat lainnya.  

 

2. Elemen Pariwisata Budaya  

Menurut Mc Kecher (2002) dalam Nafila (2013) menjelaskan bahwa 

pariwisata budaya terdiri dari empat elemen yaitu pariwisata, penggunaan 

aset pustaka budaya, konsumsi produk dan pengalaman serta wisatawan 

budaya. Berikut merupakan penjelasan dari empat elemen tersebut. 

a. Pariwisata 

Pariwisata budaya merupakan salah satu bentuk dari pariwisata itu 

sendiri bukan salah satu cara pengelolaan pustaka budaya. Sebagai salah 

satu bentuk pariwisata, maka kegiatan pariwisata budaya akan menarik 

pengunjung dari luar wilayah setempat yang melakukan perjalanan 

untuk mencari kesenangan dalam waktu yang sempit, dan yang hanya 

tahu tentang sedikit tentang aset yang dikunjungi.  

b. Penggunaan Aset Pustaka Budaya 

Menurut ICOMOS (2012) dalam Nafila (2013) mendefinisikan 

heritage sebagai konsep luas yang melingkupi tangiable, seperti paktek 
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budaya, pengetahuan dan pengalaman hidup. Aset-aset ini diidentifikasi 

dan dikonservasi lebih melihat nilai intrinsik dan significance untuk 

komunitas dibandingkan nilai ekstrinsik seperti atraksi wisata. 

c. Konsumsi Pengalaman Wisata dan Produk Wisatawan 

Wisatawan budaya ingin mengkonsumsi pengalaman budaya yang 

bervariasi. Cara untuk memfasilitasi konsumen ini, pustaka budaya 

(cultural heritage) harus diubah menjadi produk wisata budaya. Proses 

pengubahan tersebut tidak baik di mata beberapa pihak namun hal 

tersebut merupakan salah satu cara dalam pengembangan yang baik dan 

pengelolaan yang berkelanjutan bagi produk pariwisata budaya.  

d. Wisatawan 

Pariwisata budaya mempertimbangkan wisatawannya. Banyak 

definisi yang mengatakan bahwa semua wisatawan budaya termotivasi 

atau memutuskan untuk berwisata untuk pembelajaran yang dalam, 

penuh pengalaman atau alasan eksplorasi diri. Tetapi tidak jarang 

wisatawan yang hanya melakukan kunjungan ke suatu pustaka budaya 

untuk mengetahui saja atau bahkan hanya bagian dari sebuah perjalanan.  

 

F. Sarana Pariwisata 

Menurut Ghani (2015) dalam Ghani (2017) Sarana pariwisata adalah 

segala sesuatu yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses 

kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar. 

Menurut Yoeti (2012) dalam Ghani (2017) Sarana kepariwisataan dibagi 

menjadi tiga kelompok diantaranya: 

1. Sarana Pokok Kepariwisataan (Main Tourism Superstructure)  

Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dalam 

kehidupannya sangat bergantung kepada kedatangan orang yang melakukan 

perjalanan wisata. Fungsi dari sarana pokok adalah menyediakan fasilitas 

pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. 

Sarana semacam ini harus diadakan pembangunannya harus diarahkan 

dalam rangka hendak menarik lebih banyak wisatawan dalam (Seftiawan, 

2017). Kelompok yang termasuk dalam sarana pokok antara lain: 



27 
 

 
 

a. Trevel Agent. 

b. Tour Operator. 

c. Angkutan Wisata. 

d. Rumah Makan. 

e. Akomodasi. 

f. Objek Wisata  

g. Atraksi Wisata. 

2. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Suplementing Tourism Superstructure) 

Sarana Pelengkap Kepariwisataan yaitu perusahaan-perusahaan atau 

tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak 

hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dan lebih lama tinggal pada 

suatu daerah tujuan wisata. Kelompok yang termasuk dalam sarana 

pelengkap antara lain sebagai berikut. 

a. Sarana Olahraga. 

b. Sarana Pariwisata Sekunder, dan amusement lainnya. 

3. Sarana Penunjang Kepariwisataan (Supporting Tourism Superstructure) 

Sarana Penunjang Kepariwisataan yaitu sarana pelengkap dan sarana 

pokok yang berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal 

pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi memiliki fungsi lain yaitu, membuat 

wisatawan atau pengunjung daerah tujuan wisata lebih banyak 

mengeluarkan uangnya di tempat tujuan wisata yang mereka kunjungi. 

Kelompok yang termasuk dalam sarana penunjang kepariwisataan antara 

lain sebagai berikut. 

a. Night Club. 

b. Casino. 

c. Steambath. 

 

G. Prasarana Pariwisata 

Prasarana (infrastuctures) adalah semua fasilitas yang memungkinkan 

proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhannya. Prasarana pariwisata adalah sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam 
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perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, air, telekomunikasi, 

terminal, jembatan dan lain sebagainya (Suwantoro, 2004). 

Menurut Warpani (2007) dalam Ghani (2017) prasarana pariwisata 

dikelompokkan menjadi tiga antara lain sebagai berikut. 

1. Aksesibilitas  

Merupakan daya hubung antar zona yang wujudnya berupa jalan raya 

dan jaringan angkutan. Aksesibilitas merupakan faktor penting dalam 

proses berwisata, tingkat kemudahan untuk menjangkau suatu kawasan 

wisata dilihat dari aksesibilitas yang berupa: 

a. Kondisi jalan raya. 

b. Ketersediaan moda angkutan untuk menuju kawasan wisata tersebut. 

Peningkatan aksesibilitas berarti meningkatkan waktu dan biaya 

perjalanan. 

2. Utilitas 

Utilitas memiliki beberapa kelompok antara lain sebagai berikut. 

a. Listrik 

Ketersediaan sumber energi listrik adalah prasyarat bagi 

pengembangan industri pariwisata. Tetapi harus memperhatikan 

penggunaanya. Tidak semua kawasan wisata membutuhkan listrik, atau 

hanya membutuhkan sedikit energi listrik.  

b. Air bersih. 

c. Persediaan air minum. 

d. Toilet. 

e. Mushola atau Tempat Ibadah. 

3. Jaringan Pelayanan 

a. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pos kesehatan atau persediaan 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 

b. Keamanan, dalam bentuk pos keamanan beserta pihak keamanan atau 

oknum petugas, agar terhindar dari tindakan kriminal selama berada di 

kawasan wisata.  
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Survei dan Pemetaan 

Lokasi yang menjadi survei dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 

Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Ambarawa dan 

Kecamatan Tuntang. Lokasi penelitian tersebut diambil berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Semarang Tahun 2018. Berdasarkan data tersebut 

terdapat 7 objek wisata budaya di Kabupaten Semarang. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan bulan Januari 2020.  

 

B. Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1. Laptop Asus X441S, RAM 2 Gb dengan sistem windows 10. 

2. Perangkat lunak ArcGis versi 10.4. 

3. Microsoft Office Word 2019 dan Microsoft Excel 2019. 

4. Aplikasi UTM Geo Map. 

5. Kamera Handphone. 

6. Kertas A4 80 gram.  

7. Stopmap. 

8. Alat Tulis. 

9. Peta Administrasi Kabupaten Semarang. 

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian Tugas Akhir ini mengenai persebaran objek wisata 

budaya dan sarana prasarana objek wisata di Kabupaten Semarang.  

 

D. Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel bebas. 

Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Lokasi Objek Wisata Budaya.  
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2. Sarana dan Prasarana Wisata.  

 

E. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber pengumpulan data yaitu 

sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan 

langsung oleh peneliti di lapangan (Umar, 2009) dalam Widyarini dan Sunarta 

(2018). Peneliti melakukan kegiatan survei lapangan secara langsung untuk 

mendapatkan data primer.  

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak 

langsung Sugiyono (2005:62) dalam Widyarini dan Sunarta (2018). Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari instansi daerah Kabupaten 

Semarang dan didukung dengan data yang terdapat di internet. Berikut 

merupakan data yang diperlukan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Sumber Data Penelitian 

No Jenis Data Sumber  Tahun 

1 Lokasi Objek Wisata Budaya  Data Primer 2020 

2 Sarana dan Prasarana Wisata  Data Primer 2020 

3 Nama Objek Wisata Budaya Data Sekunder 2018 

4 Peta Administrasi Kabupaten Semarang Data Sekunder 2011 

5 Peta Jaringan Jalan  Data Sekunder 2011 

 Sumber : Survei Lapangan, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Semarang 

 

F. Proses Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak 

ArcGis versi 10.4. ArcGis merupakan produk dari ESRI (Enviromental Systems 

Research Institude) yang memiliki manfaat yaitu memudahkan proses 

pengolahan data atau pemetaan. Data yang diperoleh dari survei lapangan 

maupun dari instansi daerah diolah berdasarkan variabel yang telah ditentukan 

yaitu lokasi objek wisata budaya dan sarana prasarana wisata. Pengelompokan 

ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan peta. Proses 

pengelompokan yang telah selesai, dilanjutkan dengan tahap pemberian simbol, 
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warna dan bentuk yang beraneka ragam sehingga diketahui perbedaan dari 

pemberian simbol, warna dan bentuk. Tahap akhir yang dilakukan dalam proses 

pembuatan peta persebaran objek wisata budaya dan sarana prasarana wisata 

ialah pembuatan layout peta yang sesuai dengan standar kaidah kartografi.  

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan aspek yang terpenting yang 

mendukung kelancaran dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan dua 

metode dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan antara lain sebagai 

berikut. 

1. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010) dokumentasi adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan data terkait objek penelitian dalam 

Zulfiah (2016). Penelitian dengan menggunakan dokumentasi untuk 

memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, arsip, transkrip, 

buku, surat kabar, notulen, majalah dan sebagainya. Metode ini tergolong 

metode yang sangat penting dengan menggunakan metode dokumentasi 

peneliti mendapatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Data 

sekunder berasal dari instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 

dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang yang dapat 

mendukung kelangsungan penelitian. 

2. Observasi Lapangan 

Menurut Soegiyono (2011) observasi yaitu teknik pengumpulan data 

yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang 

lain, yaitu wawancara dan kuesioner dalam Zulfiah (2016). Peneliti 

menggunakan metode observasi lapangan dengan cara terjun langsung ke 

lapangan mendatangi lokasi objek wisata budaya di Kabupaten Semarang 

untuk memperoleh data yang berupa titik lokasi objek wisata budaya yang 

diambil dengan menggunakan aplikasi UTM Geo Map sehingga 

mengetahui letak astronomis Objek Wisata Budaya. Selain itu, observasi 

lapangan digunakan untuk mendapatkan data sarana prasarana wisata di 

Kabupaten Semarang. 
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H. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Analisis Deskriptif  

Data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis 

deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012) dalam Irhamna (2017). 

Metode analisis data deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah tentang lokasi persebaran objek 

objek wisata budaya dan sarana prasarana wisata di Kabupaten Semarang. 

Proses analisa data yang telah selesai dilanjutkan dengan pembuatan peta. 

Tujuan dari pembuatan peta yaitu untuk mempermudah proses analisa data 

yang terlihat secara visual. Berikut merupakan cara dalam pengolahan data 

dan cara menganalisisnya.  

a. Pemetaan Digital merupakan proses pembuatan peta tentang lokasi 

persebaran objek wisata budaya dan sarana prasarana wisata di 

Kabupaten Semarang berdasarkan ketersediaan sarana prasarana wisata 

dengan menggunakan perangkat lunak ArcGis 10.4 hingga proses 

pembuatan layout sebagai memperoleh hasil akhir dari pemetaan. 

b. Analisis persebaran objek wisata budaya dan kondisi sarana prasarana 

adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui lokasi objek wisata 

budaya dan digunakan untuk mengetahui sarana prasarana wisata yang 

terdapat di objek wisata budaya Kabupaten Semarang.  

c. Penarikan Kesimpulan merupakan simpulan dari hasil proses pemetaan 

yang telah dilakukan yang berupa analisa dari peta tematik yang telah 

dihasilkan. 
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I. Diagram Alir  
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J. Proses Pemetaan dan Pembuatan Peta  

1. Plotting persebaran objek wisata budaya menggunakan aplikasi UTM 

Geo Map 

Langkah pertama dari proses pemetaan ialah mencari data lokasi objek 

wisata budaya di Kabupaten Semarang dengan menggunakan alat yang 

berupa aplikasi UTM Geo Map. Data lokasi objek wisata budaya didapatkan 

dengan cara melakukan survei lapangan di objek wisata budaya. Berikut 

merupakan cara menggunakan aplikasi UTM Geo Map dalam pengambilan 

data lokasi objek wisata budaya.   

a. Pasang aplikasi UTM Geo Map di Smartphone, aplikasi ini dapat di 

unduh melalui google Play Store. Pastikan koneksi internet dalam 

kondisi yang stabil agar proses pengunduhan aplikasi UTM Geo Map 

tidak membutuhkan waktu yang lama. Pilih Instal atau pasang untuk 

mengunduh aplikasi UTM Geo Map. Agar memperjelas proses 

pemasangan aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Cara Mengunduh UTM Geo Map di Google Play Store 

b. Pastikan layanan lokasi GPS (Global Position Systems) pada 

smartphone telah menyala dan koneksi internet dalam kondisi yang 

stabil.  

c. Buka aplikasi UTM Geo Map dengan cara klik icon  tunggu 

hingga aplikasi tersebut terbuka. 
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d. Tampilan menu-menu yang terdapat di aplikasi UTM Geo Map 

ditampilkan pada gambar 3.2.  

    

Gambar 3.2 Tampilan Menu UTM Geo Map 

e. Langkah pertama untuk memperoleh data lokasi objek wisata budaya 

yaitu melakukan survei lapangan di objek wisata budaya. Menu yang 

digunakan untuk memperoleh data lokasi objek wisata budaya yaitu peta 

koordinat, untuk mengetahui proses tersebut dapat dilihat pada gambar 

3.3.  

    

Gambar 3.3 Pemilihan Menu Peta Koordinat 
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f. Klik pada menu Map Type untuk mengganti jenis peta. Peneliti 

menggunakan jenis peta Hybrid, untuk mengetahui proses jenis peta 

dapat dilihat pada gambar 3.4.  

 

Gambar 3.4 Tampilan Menu Jenis Peta 

g. Letakkan smartphone di tanah untuk mendapatkan koordinat X dan Y 

objek wisata budaya dapat dilihat pada gambar 3.5.  

 

Gambar 3.5 Pengambilan Lokasi Objek Wisata Budaya 
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h. Posisikan sesuai dengan lokasi yang akan dilakukan proses pengambilan 

data. Tunggu hingga icon   tersebut berada tepat di objek wisata 

budaya. Penyesuaian lokasi dapat dilakukan dengan menggeser pada 

icon  agar sejajar dengan lokasi yang terdapat di peta. Tujuan 

penggeseran icon tersebut untuk mengurangi kesalahan pada proses 

pemetaan. Jika lokasi telah sesuai, pilih mark untuk memberi tanda 

lokasi tersebut sehingga secara otomatis didapatkan koordinat x dan y 

dalam bentuk latitude dan longitude, utm, dan mgrs yang dapat 

dipetakan, untuk mengetahui proses pengambilan data objek wisata 

budaya dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Tahapan Pengambilan Lokasi Objek Wisata 



38 
 

 
 

i. Lakukan plotting pada tujuh objek wisata budaya di Kabupaten 

Semarang, untuk melihat hasil dari plotting lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 3.7.  

 

Gambar 3.7 Plotting Tujuh Objek Wisata Budaya 

j. Hasil dari plotting yang telah dilakukan dapat dilihat pada daftar marker 

dengan klik icon  yang terletak pada pojok kanan atas kemudian 

pilih daftar marker, untuk mengetahui proses lebih jelas dapat dilihat 

pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Proses Melihat Hasil Plotting 
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k. Muncul list data marker dari hasil data yang telah di ambil dari survei 

lapangan, untuk melihat hasil list data marker dapat dilihat pada gambar 

3.9.  

   

Gambar 3.9 Tampilan List Data Marker UTM Geo Map 

l. Proses selanjutnya ialah memindahkan data atau mengekspor data agar 

lokasi objek wisata budaya dapat dipetakan. Cara untuk mengekspor 

data tersebut dapat menggunakan menu export file, untuk mengetahui 

proses export file dapat dilihat pada gambar 3.10.  

 

Gambar 3.10 Pemilihan Menu Export File 
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m. Pilih format file sesuai dengan kebutuhan. Peneliti memilih ekspor ke 

CSV (Comma Deliminate) karena data tersebut berupa teks atau angka 

sehingga format file merupakan format file yang tepat digunakan dalam 

proses pengolahan data, untuk proses lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 3.11.  

 

Gambar 3.11 Pemilihan Format File 

n. Data lokasi objek wisata budaya ditandai dengan simbol   sehingga 

pilih marker data ke CSV (Comma Deliminate), untuk mengetahui 

proses konversi data dapat dilihat pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Pemilihan Data untuk Dikonversi 



41 
 

 
 

o. Beri nama file tersebut yang akan di simpan ke CSV File kemudian pilih 

save untuk menyimpan file tersebut, untuk lebih jelas proses 

penyimpanan file dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Penyimpanan Data 

p. Hubungkan smartphone menggunakan kabel USB agar terhubung 

dengan laptop atau PC. Buka file explorer kemudian pilih folder UTM 

Geo Map. Buka data tersebut dengan cara melakukan double klik, untuk 

lebih jelas ditampilkan pada gambar 3.14.  

 

Gambar 3.14 Membuka File Data Koordinat 

q. Muncul hasil dari perekaman data yang berupa nama objek wisata 

budaya, alamat, letak objek wisata budaya dalam decimal degree dan 

koordinat X dan Y yang sudah terubah menjadi UTM. Sehingga tidak 
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membutuhkan konversi koordinat serta terdapat elevasi atau titik 

ketinggian dari objek wisata budaya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 3.15.  

 

Gambar 3.15 Hasil Perekaman Data 

r. Data yang telah lengkap kemudian disimpan. Klik file → save as → file 

name (beri nama sesuai dengan data yang diperoleh) → save as type 

pilih CSV (Comma delimited) → save, untuk mengetahui proses 

penyimpanan dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Tampilan Cara Menyimpan Data Lokasi Objek 

Wisata 

s. Data yang telah disimpan kemudian diolah dengan menggunakan 

perangkat lunak ArcGis 10.4. Salah satu program yang digunakan untuk 

pemetaan ialah ArcMap versi 10.4. 
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2. Proses Pembuatan Peta Persebaran Objek Wisata Budaya di 

Kabupaten Semarang Menggunakan ArcMap 10.4 

a. Unduh perangkat lunak (software) ArcGIS versi 10.4. Perangkat lunak 

ini dapat di download atau diunduh melalui internet dengan situs website 

http://geosolution.blogspot.com/?m=1. Matikan antivirus saat proses 

pemasangan karena antivirus dapat menghambat proses pemasangan. 

Perangkat lunak ArcGIS membutuhkan ruang peyimpanan ±1 GB 

sehingga pastikan bahwa ruang penyimpanan tersebut cukup untuk 

mengunduh perangkat lunak ArcGIS 10.4.  

b. Buka program ArcMap 10.4 

Langkah pertama dalam mengoperasikan perangkat lunak Sistem 

Informasi Geografi (SIG) dapat dilakukan dengan cara membuka 

perangkat lunak ArcGis 10.4 pada laptop atau PC yang telah terpasang 

perangkat lunak tersebut. Proses pembuatan peta menggunakan program 

ArcMap 10.4 yang merupakan bagian dari perangkat lunak ArcGIS 10.4. 

Lakukan double klik pada icon  yang terdapat di desktop. 

c. Tunggu hingga program terbuka, maka akan muncul seperti tampilan 

utama seperti berikut. Terdapat beraneka ragam menubar dan toolbar 

yang dapat digunakan untuk pemetaan sehingga memudahkan pada 

proses pembuatan peta, tampilan menu arcmap dapat dilihat pada gambar 

3.17.  

 

Gambar 3.17 Tampilan Awal ArcMap 10.4 

http://geosolution.blogspot.com/?m=1
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d. Klik Icon  cari file data lokasi objek wisata budaya yang berisi 

nama objek wisata budaya, alamat objek wisata budaya, koordinat x dan 

y dalam UTM, dan ketinggian objek wisata budaya setelah menemukan 

data tersebut dan data batas administrasi Kabupaten Semarang kemudian 

klik Add untuk membuka file tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Pemanggilan Data Lokasi Objek Wisata dan Batas 

Administrasi  

e. Muncul Data Lokasi Objek Wisata Budaya pada layer, langkah pertama 

untuk membuat persebaran objek wisata dapat dilakukan dengan klik 

kanan pada layer “Data Lokasi Wisata Budaya” pilih Display XY Data, 

untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19 Proses Input Lokasi Objek Wisata Budaya 
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f. Muncul tampilan Display XY Data → X field pilih longitute dan Y field 

pilih latitude → Sesuaikan sistem koordinat pilih edit → pilih geographic 

coordinate systems → pilih world → pilih WGS 1984 kemudian Klik OK, 

untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.20.      

  

Gambar 3.20 Tampilan Display XY Data ArcMap 10.4 

g. Mengekspor Data Lokasi Wisata Budaya ke dalam bentuk Shapefile 

(shp) Klik kanan pada layer data lokasi wisata budaya → Data → Export 

Data → klik icon pilih folder dan beri nama, sebagai contoh beri 

nama Lokasi_Wisata_Budaya → Save as type pilih shapefile → Klik 

OK, untuk lebih jelas proses export data ke shapefile dapat dilihat pada 

gambar 3.21.  

 

        Gambar 3.21 Proses Export Data ke Shapefile 

Untuk mengubah 

sistem koordinat 

peta  
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h. Pastikan data tersebut telah telah sama dengan data yang di input pada 

microsoft excel. Cara untuk melihat data tersebut yaitu dengan klik  

kanan pada layer pilih open attribute table, untuk 

melihat lebih jelas isi dari data atribut dapat dilihat pada gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Tampilan Data Atribut 

i. Langkah selanjutnya ialah memberi simbol pada objek wisata budaya. 

Pemberian simbol ini dapat dilakukan dengan klik kanan shapefile lokasi 

objek wisata budaya kemudian pilih properties → Symbology → Value 

Field pilih nama objek wisata → Klik  kemudian ubah simbol 

lokasi objek wisata budaya → Klik OK, untuk melihat lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar 3.23. 

 

Gambar 3.23 Proses Symbology Objek Wisata Budaya 
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j. Hasil persebaran objek wisata budaya di Kabupaten Semarang dapat 

dilihat pada gambar 3.24.  

 

Gambar 3.24 Tampilan Persebaran Objek Wisata Budaya 

k. Pembuatan Grid atau Koordinat peta. Klik kanan pada layers pilih 

properties → muncul data frame properties pilih grid → new grid, untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.25.  

 

Gambar 3.25 Tampilan Menu Data Frame Properties 
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l. Muncul tampilan grid and graticules wizard pilih graticules grid → klik 

next pilih graticule and labels → isi interval grid, agar grid tersebut 

sesuai dengan peta kemudian pilih next hingga finish. Pilih apply dan klik 

OK. Interval grid yang digunakan untuk peta persebaran objek wisata 

budaya dapat dilihat pada gambar 3.26. 

 

Gambar 3.26 Pengisian Interval Grid 

m. Hasil dari pembuatan grid pada peta persebaran dapat dilihat pada 

gambar 3.27. 

 

          Gambar 3.27 Hasil Grid  
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n. Pembuatan layout peta persebaran objek wisata budaya di Kabupaten 

Semarang  

1) Klik menu drawing pilih icon  untuk membuat pembatas antara 

layout peta dan muka peta.  

2) Komponen peta yang utama ialah judul peta, pembuatan judul peta 

dapat dilakukan dengan cara klik pada icon  kemudian klik dua 

kali pada layer kolom layout → muncul properties → tulis judul peta 

sebagai contoh Peta Persebaran Objek Wisata Budaya Kabupaten 

Semarang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.28. 

       

Gambar 3.28 Tampilan Judul Peta Persebaran Objek  

Wisata Budaya 

3) Pembuatan Arah Mata Angin atau Orientasi yaitu dapat dilakukan 

dengan cara klik menu  yang terdapat pada menu bar 

kemudian pilih  → muncul tampilan north arrow selector 

pilih arah mata angin sesuai dengan kebutuhan. Arah mata angin 

yang digunakan pada pembuatan peta persebaran adalah Esri 68 

kemudian klik OK. Arah mata angin tersebut belum memiliki 

keterangan maka, tambahkan keterangan seperti utara, timur, selatan 

dan barat. Proses editing pemberian keterangan dapat dilakukan 

dengan klik icon   kemudian klik kanan pilih properties → 

Tulis sesuai dengan dengan arah, sebagai contoh utara dapat 

disingkat menjadi U, untuk melihat hasil dari pembuatan arah mata 

angin ditampilkan pada gambar 3.29.  

 

Gambar 3.29 Tampilan Orientasi Peta 
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4) Pembuatan Skala Angka. Skala dapat dibuat secara otomatis dengan 

menggunakan menu inset kemudian pilih scale text, muncul 

tampilan scale text selector kemudian pilih absolute scale → klik 

properties kemudian muncul tampilan scale text ubah page units 

menjadi centimeters dan map units menjadi kilometers lalu klik OK. 

Hasil dari skala angka dapat dilihat pada gambar 3.30. 

 

Gambar 3.30 Tampilan Skala Text Peta Persebaran 

5) Selain skala angka, komponen peta yang dibutuhkan ialah skala 

grafik atau skala garis. Skala garis dapat dibuat dengan cara klik 

inset yang terdapat pada menu bar kemudian  kemudian pilih scale 

bar → Muncul tampilan scale bar selector → pilih bentuk skala 

grafis yang sesuai dengan peta kemudian klik properties, untuk 

proses pengaturan skala grafis lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

3.31.  

 

Gambar 3.31 Pengaturan Skala Grafis 
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6) Legenda Peta merupakan komponen memuat berisi informasi dari 

peta yang ditampilkan. Legenda peta dapat dimunculkan secara 

otomatis yaitu dengan klik inset kemudian pilih legend → muncul 

legend wizard klik next kemudian muncul legend title tulis 

“legenda” lalu atur ukuran font sesuai dengan kebutuhan atau sesuai 

dengan kolom layout yang telah disediakan → Klik next 3 kali 

kemudian klik finish. Tata legenda tersebut sesuai dengan kolom 

layout, untuk lebih jelas hasil legenda dapat dilihat pada gambar 

3.32.  

         

Gambar 3.32 Tampilan Legenda Peta Persebaran Objek  

Wisata Budaya 

7) Inset peta merupakan peta kecil yang disisipkan pada peta utama. 

Pembuatan inset peta persebaran objek wisata budaya dapat 

dilakukan dengan klik  pilih data frame → Klik icon 

pilih batas kabupaten dua kali, kemudian salah satu batas kabupaten 

di klik kanan pilih properties → muncul tampilan layer properties 

pilih defintion query → klik pada query builder klik 

“Kabupaten=Semarang” kemudian klik OK. Beri warna merah pada 

daerah Kabupaten Semarang agar memiliki warna yang berbeda atau 

menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi penelitian. 

Berikan grid pada inset agar inset terlihat letak lintang dan bujurnya. 

Berikut merupakan cara pemberian grid pada inset peta. Proses 

pembuatan grid pada inset sama dengan pembuatan grid pada peta. 

Klik kanan pada data frame pilih properties → muncul data frame 

properties pilih new grid, pilih graticule kemudian klik next → Isi 

interval grid untuk inset peta kemudian klik next hingga finish.  

8) Sumber peta merupakan komponen yang perlu dicantumkan karena 

dengan adanya sumber peta diketahui kebenaran dari peta tersebut. 
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Sumber peta dapat dibuat dengan cara klik icon  pada layer 

layout kemudian klik kanan lalu tulis sumber data yang menunjang 

dalam pembuatan peta tersebut, untuk lebih jelas sumber peta 

pembuatan persebaran objek wisata budaya dapat dilihat pada 

gambar 3.33.  

 

Gambar 3.33 Sumber Peta Persebaran Objek Wisata Budaya 

9) Nama Pembuat Peta. Komponen ini merupakan komponen yang 

terakhir dibuat dalam pembuatan peta namun, komponen ini 

tergolong penting karena dapat mengetahui pihak yang 

mengeluarkan suatu jenis peta. Pembuatan nama peta menggunakan 

perangkat lunak ArcMap 10.4 dapat dilakukan dengan klik icon 

 kemudian letakkan pada layer kolom layout → klik kanan pilih 

properties muncul layer properties, untuk lebih jelas proses 

pembuatan nama pembuat peta dapat dilihat pada gambar 3.34.  

 

Gambar 3.34 Pembuatan Nama Pembuat Peta 
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3. Proses Export Peta ke dalam bentuk JPEG  

Klik menu  pilih  kemudian muncul 

tampilan export map, file name beri nama peta tersebut sebagai contoh beri 

nama Peta Persebaran Objek Wisata Budaya → save as type pilih JPEG → 

resolution sesuaikan dengan kebutuhan peta, agar hasil peta terlihat bagus pilih 

resolusi yang besar kemudian klik save. Proses export peta lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar 3.35.  

 

Gambar 3.35 Proses Export Peta 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Daerah yang dipilih untuk penelitian yaitu Kabupaten Semarang. 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi 

Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 

Kecamatan yang terdiri dari 27 Kelurahan dan 208 Desa. Berikut merupakan 

penjelasan umum yang rinci lokasi penelitian. 

1. Letak Astronomis 

Secara astronomis Kabupaten Semarang terletak pada posisi 7 º 3ˈ 57" 

sampai dengan 7º 30ˈ 0" Lintang Selatan (LS) dan 110º 14ˈ 54,75" sampai 

dengan 110º 39ˈ 3" Bujur Timur (BT). 

2. Letak Administratif 

Berdasarkan letak administrasi, Kabupaten Semarang berbatasan 

dengan: 

 Sebelah Utara  : Kota Semarang dan Kabupaten Demak 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang 

 Sebelah Barat   : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Magelang 

3. Topografi  

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Semarang diklasifikasikan ke 

dalam 4 (empat) kelompok yaitu: 

a. Wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0-2% seluas 6.169 Ha.  

b. Wilayah bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2-15% 

seluas 57.659 Ha. 

c. Wilayah curam dengan tingkat kemiringan 15-40% seluas 21.725 Ha. 

d. Wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% seluas 

9.467,674 Ha.  

Kabupaten Semarang terletak pada ketinggian berkisar 500-2000 

meter diatas permukaan air laut (mdpl). Kecamatan dengan ketinggian 

tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan 
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Bandungan, sedangkan Kecamatan Bancak mempunyai rata-rata ketinggian 

terendah (main.semarangkab.go.id). 

4. Luas Wilayah 

Wilayah Kabupaten Semarang secara keseluruhan memiliki luas 

wilayah 950.020.574 hektar atau 950,2 km2. Luas Kabupaten Semarang 

2,97% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (2019) luas penggunaan lahan pertanian 60.812,19 ha dan lahan 

non pertanian 34.208,48 ha. Luas wilayah masing-masing daerah dapat 

dilihat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Semarang 

No Nama Kecamatan Luas (Km2) 

1. Getasan 65,80 

2. Tengaran 47,30 

3. Susukan 48,87 

4. Kaliwungu 29,95 

5. Suruh 64,02 

6. Pabelan 47,97 

7. Tuntang 56,24 

8. Banyubiru 54,41 

9. Jambu 51,63 

10. Sumowono 55,63 

11. Ambarawa 28,22 

12. Bandungan 48,23 

13. Bawen 46,57 

14. Bringin 61,89 

15. Bancak 43,85 

16. Pringapus 78,35 

17. Bergas 47,33 

18. Ungaran Barat  35,96 

19. Ungaran Timur  37,99 

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2018 
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5. Kondisi Iklim  

Suhu rata-rata Kabupaten Semarang dapat dikatakan relatif sejuk. Hal 

ini memungkinkan jika dilihat berdasarkan ketinggian wilayah dari 

permukaan laut. Rata-rata curah hujan yang terhitung dari bulan januari 

hingga bulan desember yaitu 89 hari (Badan Pusat Statistik, 2018).  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Lokasi dan Persebaran Objek Wisata Budaya di Kabupaten Semarang 

Hasil penelitian ini menunjukkan Kabupaten Semarang memiliki 

tujuh objek wisata budaya yang berlokasi di empat Kecamatan yaitu 

Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Tuntang, 

dan Kecamatan Ambarawa. Lokasi yang memiliki objek wisata budaya 

paling banyak yaitu Kecamatan Ambarawa karena memiliki tiga objek 

wisata budaya dan jarak objek wisata budaya di Kecamatan Ambarawa 

tergolong dekat. Objek wisata budaya di Kabupaten Semarang mengalami 

perubahan setiap tahunnya karena terdapat faktor yang dapat membuat 

objek wisata budaya tersebut tidak beroperasi atau dilakukan penutupan 

objek wisata budaya. Faktor yang menyebabkan objek wisata budaya 

tersebut ditutup ialah revitalisasi. Waktu yang diperlukan untuk revitalisasi 

objek wisata ± 1 tahun atau menyesuaikan dengan kondisi objek wisata dan 

kerusakan yang terjadi di objek wisata budaya. Revitalisasi ini bertujuan 

untuk memperbaiki objek wisata budaya agar objek wisata budaya tersebut 

mengalami perkembangan. Revitalisasi ini dilakukan oleh pengelola objek 

wisata budaya. Adanya data objek wisata budaya dapat digunakan untuk 

mengetahui lokasi objek wisata budaya. Selain itu, data objek wisata budaya 

dapat diolah menjadi peta persebaran objek wisata budaya dengan 

menggunakan bantuan perangkat lunak ArcMap 10.4. Persebaran objek 

wisata budaya dapat dideskripsikan melalui peta persebaran objek wisata 

budaya yang ditandai dengan sebaran titik lokasi wisata di masing-masing 

Kecamatan. Data lokasi objek wisata budaya didapatkan setelah penelitian 

di lapangan survei lapangan. Data lokasi objek wisata budaya dapat dilihat 

pada tabel berikut.  
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Tabel 4.2 Lokasi Objek Wisata Budaya di Kabupaten Semarang 

  Sumber : Survei Lapangan, 2020 

  Berdasarkan tabel lokasi objek wisata budaya dapat dijabarkan pada 

halaman 88. 

 

Objek 

Wisata 
Alamat 

Lokasi Absolut  

Longtitude/X Latitude/Y  

Candi 

Gedong 

Songo  

Dusun Darum, Candi, 

Kec. Bandungan, Kab. 

Semarang 

110.3420914 

 

-7.20998318 

 

Gua Maria 

Kerep 

Ambarawa 

Jl. Tentara Pelajar, 

Kec. Ambarawa, Kab. 

Semarang 

110.3991571 

 

-7.25492653 

 

Gua Maria 

Rosa 

Mystica 

 

Jl. Panembahan, RT 01 

RW 02, Banyuurip, 

Delik, Kec.Tuntang, 

Kab. Semarang  

110.4818285 

 

 

-7.249106466 

 

 

Makam 

Nyatnyono 

 

 

Gang Kamboja, 

Nyatnyono, Kec. 

Ungaran Barat, Kab. 

Semarang 

110.3824516 -7.150100695 

Museum 

Kereta Api 

Ambarawa 

 

Jl. Panjang Kidul 

Nomor 1, Panjang 

Kidul, Kec. Ambarawa, 

Kab. Semarang  

110.4047431 -7.264595207 

Museum 

Palagan 

Ambarawa 

  

 Jl. Mgr. 

Sugiyopranoto, Kec. 

Ambarawa, Kab. 

Semarang  

110.4026292 

 

 

-7.260206396 

 

 

New Wisata 

Bandungan 

 

Jl. Veteran Nomor 7, 

Jetis, Kec. Bandungan, 

Kab. Semarang 

110.3677139 

 

-7.22254188 
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2. Sarana dan Prasarana Wisata  

Hasil penelitian sarana dan prasarana wisata di Kabupaten Semarang 

terdapat berbagai macam sarana dan prasarana di tujuh objek wisata budaya. 

Sarana dan prasarana wisata merupakan kelengkapan yang terdapat di objek 

wisata budaya yang bersumber dari buatan manusia dan dibutuhkan oleh 

wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Berdasarkan jenis sarana 

dan prasarana wisata dibedakan menjadi tiga yaitu sarana pokok, sarana 

penunjang, dan sarana pelengkap. Sedangkan prasarana wisata dibedakan 

menjadi tiga yaitu prasarana aksesibilitas, prasarana utilitas atau fasilitas 

umum dan prasarana jaringan pelayanan atau sosial atau prasarana wisata. 

Objek wisata budaya yang telah diteliti memiliki sarana dan prasarana yang 

berbeda-beda, tidak semua objek wisata budaya memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai. Kelengkapan sarana dan prasarana wisata yang 

terdapat di lokasi penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Kelengkapan sarana dan prasarana wisata mendorong wisatawan 

domestik maupun wisatawan mancanegara berkunjung di objek wisata 

budaya. Sarana prasarana wisata yang lengkap memberikan kepuasan 

terhadap kunjungan wisatawan. Selain untuk mendorong wisatawan 

berkunjung, sarana dan prasarana wisata dapat difungsikan oleh masyarakat 

setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di 

daerah objek wisata. Adanya sarana dan prasarana wisata di lokasi objek 

wisata budaya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengamati ketersediaan sarana dan prasarana wisata 

yang terdapat di tujuh objek wisata budaya. Pengembangan sarana dan 

prasarana wisata mempertimbangkan kondisi topografi di objek wisata 

karena semakin curam topografi daerah wisata, maka akan mengakibatkan 

kesulitan dalam pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Masing-

masing objek wisata budaya memiliki topografi yang berbeda-beda. 

Sehingga dalam pengembangan sarana dan prasarana wisata memiliki 

kesulitan yang beraneka ragam. Berdasarkan data dari hasil survei lapangan 

yang telah diteliti sarana dan prasarana wisata disajikan dalam bentuk tabel 

seperti tabel di bawah ini. 
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a. Candi Gedong Songo  

Hasil survei lapangan sarana dan prasarana wisata Candi Gedong 

Songo dapat dilihat pada tabel 4.3 antara lain sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Tabel Sarana Prasarana Wisata  

Candi GedongSongo 

 

Sumber : Survei Lapangan, 2020 

Berdasarkan tabel sarana dan prasarana diatas dapat dijabarkan 

dalam bentuk peta sarana dan prasarana wisata yang dapat dilihat pada 

halaman 89. 

No  Keterangan  Jenis  

1. Penginapan Sarana Pokok 

2. Pusat Jajanan Serba Ada  Sarana Pokok 

3. Persewaan Payung Sarana Pelengkap 

4. Panggung Pertunjukkan Sarana Pelengkap 

5. Kolam Rendam Air Panas Sarana Pelengkap 

6 Persewaan Kuda Sarana Pelengkap 

7. Tempat Berkemah Sarana Pelengkap 

8. Kios Cinderamata Sarana Penunjang 

9. Pasar Tanaman Hias Sarana Penunjang 

10. Papan Petunjuk Arah Prasarana Umum 

11. Tempat Ibadah (Mushola) Prasarana Umum 

12. Toilet Prasarana Umum 

13. Tempat Sampah Prasarana Umum 

14. Tempat Duduk  Prasarana Umum 

15. Gapura Prasarana Umum 

16. Pendopo Prasarana Umum 

17. Tempat Bermain Prasarana Umum 

18. Lahan Parkir   Prasarana Umum  

19. Lampu Penerangan Prasarana Umum 

20. Kondisi Jalan Prasarana Umum 

21. Pos Keamanan  Prasarana Sosial 

22. Pos Pelayanan Tiket Prasarana Wisata  
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b. Gua Maria Kerep Ambarawa 

Hasil dari penelitian sarana dan prasarana wisata Gua Maria 

Kerep Ambarawa dapat dilihat pada tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Wisata  

Gua Maria Kerep Ambarawa 

No Keterangan Jenis 

1. Pusat Jajanan Serba Ada Sarana Pokok 

2. Penginapan Sarana Pokok  

3. Moda Angkutan Umum Sarana Pokok  

4. Lahan Terbuka Hijau  Sarana Pelengkap 

5. Denah Lokasi Wisata Sarana Pelengkap 

6. Kios Cinderamata Sarana Penunjang 

7. 
Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) 

Sarana Penunjang 

 

8. Toilet Prasarana Umum 

9. Tempat Sampah Prasarana Umum 

10. Tempat Duduk   Prasarana Umum  

11. Gapura Prasarana Umum 

12. Tempat Parkir  Prasarana Umum 

13. Gazebo Prasarana Umum 

14. Wastafel  Prasarana Umum 

15. Lampu Penerangan  Prasarana Umum 

16. Mesin ATM  Prasarana Umum 

17. Papan Penunjuk Arah  Prasarana Umum  

18. Kondisi Jalan Prasarana Umum 

19. Tempat Ibadah Prasarana Umum 

20. Pos Keamanan  Prasarana Sosial  

21. Pos PPPK Prasarana Sosial 

22. Pusat Informasi  Prasarana Wisata  

   Sumber : Survei Lapangan, 2020 

Berdasarkan tabel sarana dan prasarana wisata di atas dijabarkan 

dalam bentuk peta sarana dan prasarana wisata halaman 90.  
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c. Gua Maria Rosa Mystica 

Hasil dari penelitian di objek wisata Gua Maria Rosa Mystica 

memiliki sarana dan prasarana wisata yang disajikan dalam bentuk tabel 

bertujuan agar mempermudah dalam mengetahui jenis sarana dan 

prasarana wisata yang yang terdapat di objek wisata tersebut. Sehingga 

dapat dilihat pada tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Wisata  

 Gua Maria Rosa Mystica 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Sumber : Survei Lapangan, 2020 

Berdasarkan tabel 4.5 sarana dan prasarana wisata Gua Maria Rosa 

Mystica dapat dijabarkan dalam bentuk peta sarana dan prasarana wisata 

agar dapat diketahui secara visual ketersediaan sarana dan prasarana 

wisata di lokasi objek wisata tersebut. Peta tersebut dapat dilihat pada 

gambar halaman 91.  

 

d. Makam Nyatnyono 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di objek wisata Makam 

Nyatnyono memiliki sarana dan prasarana wisata yang disajikan dalam 

bentuk tabel yang bertujuan agar mempermudah dalam mengetahui 

ketersediaan sarana dan prasarana di Makam Nyatnyono. Sehingga 

dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

No Keterangan  Jenis 

1. Warung  Sarana Pokok  

2. Pos Keamanan Prasarana Sosial 

3. Toilet  Prasarana Umum  

4. Lampu Penerangan Prasarana Umum 

5. Tempat Parkir Prasarana Umum 

6. Papan Petunjuk Arah Prasarana Umum 

7. Kondisi Jalan Prasarana Umum 

8. Tempat Sampah Prasarana Umum 

9. Tempat Ibadah Prasarana Umum 
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         Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Wisata Makam Nyatnyono 

No Keterangan Jenis 

1. Penginapan Sarana Pokok 

2. Moda Angkutan Umum Sarana Pokok 

3. Tempat Parkir Prasarana Umum  

  4. Toilet Prasarana Umum 

5. Tempat Ibadah Prasarana Umum 

6. Gapura Prasarana Umum 

7. Kondisi Jalan Prasarana Umum 

8. Tempat Duduk Prasarana Umum 

9. Terminal Prasarana Umum 

10. Tempat Wudlu Prasarana Umum 

11. Tempat Sampah Prasarana Umum 

 12. Warung Makan  Prasarana Umum 

13. Lampu Penerangan Prasarana Umum 

14. Pusat Informasi  Prasarana Wisata 

15. Pos Keamanan Prasarana Sosial 

                   Sumber : Survei Lapangan, 2020 

Berdasarkan tabel 4.6 sarana dan prasarana wisata Makam 

Nyatnyono dapat dijabarkan dalam bentuk peta agar dapat diketahui 

ketersediaan sarana dan prasarana wisata di Makam Nyatnyono. Peta 

tersebut dapat dilihat pada halaman 92. 

 

e. Museum Kereta Api Ambarawa 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan didapatkan 

hasil sarana dan prasarana wisata Museum Kereta Api Ambarawa yang 

disajikan dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam mengetahui 

jenis sarana dan prasarana wisata yang terdapat di lokasi objek wisata 

budaya tersebut. Sehingga dapat dilihat pada tabel 4.7.  
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   Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Wisata Museum Kereta Api 

Ambarawa 

No Keterangan Jenis 

1. Moda Angkutan Umum Sarana Pokok 

2. Kereta Pustaka Sarana Pelengkap  

  3. Denah Lokasi Museum Kereta Api Sarana Pelengkap 

4. Wahana Kereta Api Ambarawa-Tuntang Sarana Pelengkap  

5. Pojok UMKM  Sarana Penunjang 

6. Lampu Penerangan  Prasarana Umum 

7. Kondisi Jalan Prasarana Umum 

8. Papan Penunjuk Arah Prasarana Umum 

9 Gapura Prasarana Umum 

10. Lahan Parkir Prasarana Umum 

11. Tempat Ibadah Prasarana Umum 

12. Tempat Duduk Prasarana Umum 

13. Ruang Audiovisual  Prasarana Umum 

14. Taman Sinyal Prasarana Umum 

15. Jasa Pemandu  Prasarana Umum 

16. Tempat Sampah Prasarana Umum 

17. Toilet Prasarana Umum 

18. Pos Pelayanan Tiket Prasarana Wisata 

19. Pos Keamanan  Prasarana Sosial  

 Sumber : Survei Lapangan, 2020 

Berdasarkan tabel 4.7 sarana dan prasarana wisata di Museum 

Kereta Api Ambarawa dapat dijabarkan dalam bentuk peta agar dapat 

diketahui ketersediaan sarana dan prasarana wisata secara visual. Peta 

tersebut dapat dilihat pada halaman 93.  

 

f. Museum Palagan Ambarawa  

Hasil dari survei lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti 

di objek wisata Museum Palagan Ambarawa disajikan dalam bentuk 

tabel bertujuan agar mengetahui jenis sarana dan prasarana wisata 
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yang terdapat di lokasi objek wisata budaya. Sehingga dapat dilihat 

pada tabel 4.8.  

Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Wisata  

Museum Palagan Ambarawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber : Survei Lapangan, 2020 

Berdasarkan tabel 4.8 sarana dan prasarana wisata yang terdapat 

di Museum Palagan Ambarawa dapat dijabarkan dalam bentuk peta 

untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana wisata secara 

visual. Peta tersebut dapat dilihat pada halaman 94. 

 

g. New Wisata Bandungan 

Hasil dari survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti di objek 

wisata New Wisata Bandungan didapatkan hasil yang berupa 

ketersediaan sarana dan prasarana wisata yang disajikan dalam bentuk 

tabel yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengetahui jenis 

sarana dan prasarana wisata yang terdapat di lokasi New Wisata 

Bandungan. Sehingga dapat dilihat pada tabel 4.9.  

 

 

No Keterangan Jenis 

1.  Moda Angkutan Umum Sarana Pokok 

2. Kondisi Jalan  Prasarana Umum 

3. Lampu Penerangan Prasarana Umum 

4. Tempat Wudlu Prasarana Umum 

5. Tempat Ibadah Prasarana Umum 

6. Toilet Prasarana Umum 

7. Tempat Sampah Prasarana Umum 

8. Tempat Duduk Prasarana Umum 

9. Gapura Prasarana Umum 

10. Tempat Parkir Prasarana Umum 

11. Taman Bermain Prasarana Umum 

 12. Pos Pelayanan Tiket Prasarana Wisata 
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   Tabel 4.9 Sarana dan Prasarana Wisata New Wisata Bandungan 

No Keterangan Jenis 

1. Moda Angkutan Umum Sarana Pokok 

2. Penginapan Sarana Pokok 

3. Pusat Jajanan Serba Ada  Sarana Pokok 

4. Panggung Hiburan Sarana Pelengkap 

5. Kolam Renang Sarana Pelengkap 

6. Lapangan  Sarana Pelengkap 

7. Pasar Tradisional Sarana Penunjang 

8. Kios Cinderamata Sarana Penunjang 

9. Tempat Sampah Prasarana Umum 

10. Tempat Duduk Prasarana Umum 

11. Kondisi Jalan Prasarana Umum 

12. Tempat Ibadah  Prasarana Umum 

13. Gapura Prasarana Umum 

14. Tempat Parkir Prasarana Umum 

15. Papan Petunjuk Arah Prasarana Umum 

16. Tempat Bermain Prasarana Umum 

17. Tempat Wudlu Prasarana Umum  

18. Toilet Prasarana Umum 

19. Pos Pelayanan Tiket Prasarana Wisata 

20. Front Office Prasarana Sosial 

Sumber : Survei Lapangan, 2020 

Berdasarkan tabel 4.9 sarana dan prasarana wisata yang terdapat 

di New Wisata Bandungan dapat dijabarkan dalam bentuk peta untuk 

mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana wisata secara visual. Peta 

tersebut dapat dilihat pada halaman 95.   

 

C. Pembahasan  

1. Persebaran  

Kabupaten Semarang memiliki distribusi lokasi objek wisata budaya 

yang dapat dilihat dengan menggunakan peta persebaran objek wisata 
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budaya di Kabupaten Semarang. Peta tersebut berfungsi untuk mengetahui 

letak persebaran objek wisata budaya di Kabupaten Semarang. Peta 

Persebaran Objek Wisata Budaya dapat digunakan oleh wisatawan maupun 

berbagai pihak yang ingin mengetahui letak objek wisata budaya yang 

terdapat di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 

objek wisata religi, 2 objek wisata cagar budaya, dan 2 objek wisata sejarah. 

Masing-masing objek wisata tersebut tersebar di empat Kecamatan di 

Kabupaten Semarang. Lokasi objek wisata budaya tersebar sepanjang luas 

wilayah Kabupaten Semarang yang berkisar 950,2 km2. Objek wisata yang 

tergolong objek wisata religi yaitu Gua Maria Kerep Ambarawa, Makam 

Nyatnyono, dan Gua Maria Rosa Mystica. Golongan objek wisata cagar 

budaya yaitu Candi Gedong Songo dan New Wisata Bandungan. Objek 

wisata yang tergolong sejarah yaitu Museum Palagan Ambarawa dan 

Museum Kereta Api Ambarawa. Persebaran objek wisata budaya di 

Kabupaten Semarang tergolong kurang merata karena tidak setiap daerah 

memiliki ciri khas yang dapat dijadikan sebagai objek wisata budaya. Objek 

wisata budaya dibangun oleh manusia yang bersumber dari kebudayaan 

masyarakat sekitar. Oleh karena itu, warisan budaya perlu dilestarikan agar 

tidak punah. Salah satu bentuk pelestarian dari warisan budaya yaitu dengan 

menjadikannya sebagai objek wisata. Adanya suatu objek wisata dapat 

memberikan manfaat bagi penduduk sekitar yaitu dapat mensejahterakan 

ekonomi masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata 

tersebut. Adanya objek wisata budaya yang terdapat di empat Kecamatan 

tersebut dapat meningkatkan taraf hidup penduduk.  

 

2. Sarana Prasarana Wisata  

Ketersediaan sarana dan prasarana wisata merupakan hal terpenting 

dalam mendorong wisatawan berkunjung di lokasi objek wisata. Objek 

wisata tersebut harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap agar 

dapat berkembang dengan pesat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat 

melalui tabel sarana dan prasarana wisata budaya di Kabupaten Semarang.  
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Berikut merupakan uraian dari sarana dan prasarana wisata di masing-

masing objek wisata budaya. 

a. Candi Gedong Songo 

Objek wisata Candi Gedong Songo memiliki jumlah 22 sarana dan 

prasarana wisata. Sarana dan prasarana wisata tersebut terbagi menjadi 

2 sarana pokok, 5 sarana pelengkap, 2 sarana penunjang, 11 prasarana 

umum, 1 prasarana sosial dan 1 prasarana wisata. Candi Gedong Songo 

memiliki sarana dan prasarana yang tergolong lengkap apabila 

dibandingkan dengan keseluruhan objek wisata budaya yang terdapat di 

Kabupaten Semarang. Salah satu daya tarik dari objek wisata ini ialah 

terdapat 5 candi yang masih dalam keadaan utuh. Candi tersebut 

letaknya terpencar dari gedong I hingga gedong V yang terletak paling 

atas. Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah penelitian, didapatkan 

informasi sarana dan prasarana wisata Candi Gedong Songo antara lain 

sebagai sebagai berikut. 

1) Sarana Pokok  

Golongan sarana pokok yang terdapat di objek wisata budaya 

Candi Gedong Songo yaitu penginapan dan pusat jajanan serba ada. 

Ketersediaan akomodasi atau sarana penginapan sangat diperlukan 

oleh wisatawan agar dapat beristirahat dalam perjalanan wisata. 

Penginapan yang terdapat di daerah yang berdekatan dengan objek 

wisata Candi Gedong Songo tergolong banyak karena sepanjang 

jalan menuju Candi Gedong Songo terdapat macam-macam 

penginapan dengan tarif yang beraneka ragam dan dilengkapi 

dengan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh wisatawan.  

Pusat jajanan serba ada (pujasera) merupakan sarana yang 

dibutuhkan oleh wisatawan. Pujasera menjual beraneka macam 

makanan dan minuman yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan 

saat menikmati perjalanan wisata di Candi Gedong Songo. Terdapat 

satu pujasera di kawasan objek wisata Candi Gedong Songo. Area 

pujasera tersebut sangat luas sehingga dapat menampung wisatawan 

dalam jumlah banyak.  
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2) Sarana Pelengkap  

Golongan sarana pelengkap wisata Candi Gedong Songo 

tergolong lengkap karena terdapat berbagai macam yaitu persewaan 

payung, persewaan perjalanan menuju objek wisata mengelilingi 

candi dengan menggunakan kuda, tempat berkemah, kolam rendam 

air panas, dan panggung pertunjukkan. Persewaan tersebut memiliki 

tarif yang beraneka ragam. Tarif persewaan payung yaitu Rp 

10.000,-. Persewaan kuda memiliki tarif yang beraneka ragam untuk 

perjalanan hingga ke candi gedong V tarif yang dikeluarkan ialah 

Rp 120.000,-. Kolam rendam air panas yang berasal dari belerang 

memiliki manfaat untuk kesehatan, tarif dari kolam rendam air panas 

ini sangat terjangkau yaitu Rp 5.000,-. Panggung pertunjukkan 

disediakan untuk menampilkan acara kesenian maupun acara 

lainnya. Tarif panggung pertunjukkan tersebut tergantung dengan 

acara yang diadakan dan durasi waktu acara tersebut. Tempat 

berkemah merupakan sarana pelengkap wisata dengan adanya 

tempat berkemah, wisatawan dapat menikmati pemandangan objek 

wisata Candi Gedong Songo pada malam hari.  

3) Sarana Penunjang  

Golongan sarana penunjang wisata Candi Gedong Songo yaitu 

kios cinderamata dan pasar tanaman hias. Terdapat beraneka ragam 

cinderamata yang dijual di sepanjang jalan yang dekat dengan 

pujasera dan dekat dengan Candi Gedong II. Cinderamata tersebut 

tergolong lengkap berupa kaos, kalung, gelang dan lain sebagainya. 

Pasar tanaman hias merupakan sarana penunjang karena adanya 

pasar tanaman tersebut wisatawan dapat menghabiskan waktu 

mengunjungi pasar dan membeli tanaman hias. Letak pasar tanaman 

hias ± 2 km dari Candi Gedong Songo. Pasar tanaman hias ini 

menjual beraneka ragam tanaman hias.  

4) Prasarana Umum 

Prasarana umum yang terdapat di Candi Gedong Songo 

tergolong lengkap karena pembangunan prasarana umum di objek 
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wisata tersebut dilakukan oleh pihak pengelola yaitu Dinas 

Pariwisata. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada prasarana 

umum di lokasi objek wisata tersebut pihak Dinas Pariwisata 

memperbaiki prasarana tersebut. Kondisi jalan merupakan prasarana 

umum yang penting. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 

kondisi jalan menuju objek wisata tersebut terbuat dari aspal dan 

tidak mengalami kerusakan. Ketersediaan prasarana umum sangat 

diutamakan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan 

wisatawan. Selain itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

di lapangan terdapat kerusakan pada taman bermain. Kondisi taman 

bermain tergolong mengalami kerusakan yang berat sehingga tidak 

dapat digunakan. Sedangkan prasarana umum lainnya tidak 

mengalami kerusakan dan masih difungsikan.  

5) Prasarana Sosial  

Pos keamanan merupakan salah satu prasarana yang dibangun 

untuk pemantauan kawasan Candi Gedong Songo. Terdapat lima 

pos keamanan di kawasan Candi Gedong Songo yang tersebar dari 

Candi Gedong I hingga candi Gedong V. Kondisi pos keamanan 

tidak mengalami kerusakan. Bangunan pos keamanan tersebut 

kukuh dan masih digunakan.  

6) Prasarana Wisata  

Pos pelayanan tiket merupakan salah satu prasarana wisata. 

Terdapat satu pos pelayanan tiket di kawasan Candi Gedong Songo.  

Kondisi pos pelayanan tiket tergolong masih layak untuk digunakan. 

Tarif untuk wisatawan domestik Rp 10.000,- sedangkan untuk 

wisatawan mancanegara Rp 75.000,-. 

 

b. Gua Maria Kerep Ambarawa 

Objek wisata Gua Maria Kerep Ambarawa tergolong objek wisata 

religi yang diperuntukkan sebagai tempat doa pemeluk agama Katolik. 

Gua Maria Kerep Ambarawa berkembang sejak tahun 1954. Luas 

wilayah objek wisata Gua Maria Kerep Ambarawa 3 hektar. Daya tarik 
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dari objek wisata ini yaitu terdapat patung R.Ay. Maria Soelastri Soejadi 

Sasraningrat dengan tinggi 42,5 meter, makam keluarga R.Ay. Maria 

Soelastri Soejadi Sasraningrat dan taman doa. Objek wisata ini memiliki 

3 sarana pokok, 2 sarana pelengkap, 2 sarana penunjang, 12 prasarana 

umum, 2 prasarana sosial dan 1 prasarana wisata. Sarana dan Prasarana 

wisata di objek wisata Gua Maria Kerep Ambarawa tergolong lengkap. 

Pembangunan sarana dan prasarana wisata mengandalkan sumber dana 

dari kotak dana yang telah disediakan karena tidak terdapat retribusi 

untuk masuk ke dalam objek wisata tersebut. Berikut merupakan uraian 

dari sarana dan prasarana wisata Gua Maria Kerep Ambarawa. 

1) Sarana Pokok  

Berdasarkan hasil penelitian sarana pokok yang terdapat di 

objek wisata Gua Maria Kerep Ambarawa terdiri dari 2 penginapan 

yaitu Hotel Griya Wijaya dan Pondok Keluarga Narendra. Lokasi 

penginapan tersebut ± 150 meter dengan objek wisata Gua Maria 

Kerep Ambarawa. Selain itu, terdapat moda angkutan umum untuk 

menuju lokasi objek wisata tersebut sehingga memudahkan 

wisatawan yang hendak berkunjung dapat menggunakan angkutan 

umum. Angkutan umum ini dapat ditemui di terminal Ambarawa. 

Kondisi penginapan yang terdapat di lokasi objek wisata tergolong 

layak untuk wisatawan. Tarif yang penginapan beraneka ragam 

tergantung dengan fasilitas yang disediakan. Sarana pokok lainnya 

ialah terdapat pusat jajanan serba ada yang terdapat di lantai dua 

sebelah tempat parkir. Pujasera tersebut menjual beraneka ragam 

makanan dan minuman. Selain itu, saat hari libur terdapat pedagang 

kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan di objek wisata Gua 

Maria Kerep Ambarawa.  

2) Sarana Pelengkap 

Lahan terbuka hijau yang terdapat di lokasi objek wisata 

digunakan sebagai tempat bermain. Sehingga lahan terbuka tersebut 

dapat dikategorikan sebagai sarana pelengkap. Lahan terbuka hijau 

tersebut tergolong luas yaitu 100 meter.  
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3) Sarana Penunjang 

Kios cinderamata dan Pasar Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) merupakan sarana penunjang wisata Gua Maria Kerep 

Ambarawa. Kios difusi atau toko benda rohani menjual jenis 

cinderamata yaitu rosario, lilin, patung buku-buku kitab, kalung, 

buku kidungan, salib dan kaos. Pasar UMKM ini terdiri dari warung 

makan dan bengkel yang dapat menunjang kegiatan wisata. Kondisi 

kios cinderamata dan Pasar UMKM tergolong layak dan tidak 

mengalami kerusakan.  

4) Prasarana Umum 

Ketersediaan prasarana umum tergolong sangat lengkap di 

sekitar objek wisata. Kondisi jalan menuju objek wisata beraspal dan 

tidak terdapat kerusakan jalan sehingga akses menuju objek wisata 

tersebut tergolong mudah untuk dilewati. Prasarana umum yang 

terdapat di Gua Maria Kerep Ambarawa memiliki kondisi yang baik 

tidak terdapat kerusakan sehingga tidak perlu adanya perbaikan atau 

revitalisasi.  

5) Prasarana Sosial 

Pos Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) merupakan 

golongan dari prasarana sosial yang terdapat di objek wisata Gua 

Maria Kerep Ambarawa. Pos tersebut dapat digunakan oleh 

wisatawan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata 

Gua Maria Kerep Ambarawa yang mengalami kecelakaan di lokasi 

objek wisata Gua Maria Kerep Ambarawa. Kondisi Pos PPPK layak 

untuk digunakan karena tidak terdapat kerusakan pada bangunan 

tersebut. Terdapat dua pos keamanan di objek wisata Gua Maria 

Kerep Ambarawa yaitu pos keamanan dan pos keamanan induk.  

6) Prasarana Wisata 

Pusat informasi tergolong dalam prasarana wisata. Pusat 

informasi diperlukan oleh wisatawan untuk mengetahui informasi 

yang terdapat di Gua Maria Kerep Ambarawa. Terdapat 1 pusat 
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informasi di lokasi objek wisata. Kondisi bangunan pusat informasi 

di Gua Maria Kerep Ambarawa tergolong kukuh.  

 

c. Gua Maria Rosa Mystica  

 Objek wisata religi Gua Maria Rosa Mystica merupakan salah satu 

objek wisata yang terletak di Kecamatan Tuntang. Objek wisata tersebut 

memiliki 1 sarana pokok, 7 prasarana umum dan 1 prasarana sosial. 

Daya tarik dari objek wisata Gua Maria Rosa Mystica yaitu patung dan 

tempat ibadah pemeluk agama nasrani yang beragama katolik. Berikut 

merupakan uraian sarana dan prasarana wisata Gua Maria Rosa Mystica. 

1) Sarana Pokok  

Terdapat satu warung yang menyediakan makanan dan 

minuman ringan yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan. Sarana 

pokok di Gua Maria Rosa Mystica tergolong tidak lengkap karena 

tidak terdapat sarana pokok yang lain dalam objek wisata tersebut. 

Perlu adanya penambahan sarana pokok di Gua Maria Rosa Mystica 

agar dapat menarik minat wisatawan domestik dan wisatawan 

mancanegara untuk berkunjung ke objek wisata tersebut.  

2) Prasarana Umum 

Ketersediaan prasarana umum yang terdapat di lokasi objek 

wisata Gua Maria Rosa Mystica tergolong cukup lengkap. Kondisi 

jalan menuju lokasi objek wisata tersebut tidak mengalami 

kerusakan. Namun, tempat parkir yang tersedia kurang luas hanya 

terdapat tempat parkir untuk kendaraan roda dua. Belum tersedianya 

tempat parkir untuk kendaraan roda empat. Terdapat sumber listrik 

sehingga terdapat penerangan di objek wisata tersebut. Terdapat 8 

toilet dengan kondisi yang layak digunakan. Adanya papan petunjuk 

arah memudahkan wisatawan untuk mengetahui objek wisata 

budaya Gua Maria Rosa Mystica. Tersedianya ruangan untuk ibadah 

pemeluk agama katolik. Perlu adanya tambahan prasarana umum 

agar objek wisata Gua Maria Rosa Mystica tersebut memiliki 

kelengkapan prasarana umum.  
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3) Prasarana Sosial  

Pos keamanan merupakan salah satu prasarana sosial yang 

terdapat di Gua Maria Rosa Mystica. Terdapat satu pos keamanan di 

objek wisata. Tujuan pembuatan pos keamanan yaitu untuk menjaga 

objek wisata budaya Gua Maria Rosa Mystica. 

 

d. Makam Nyatnyono 

Objek wisata religi Makam Nyatnyono merupakan objek wisata 

yang banyak dikunjungi oleh pemeluk yang beragama islam (muslim). 

Objek wisata religi ini merupakan tempat ziarah Makam Waliyyulloh 

Hasan Munadi Hasan Dipuro. Terdapat 2 sarana pokok, 11 prasarana 

umum, 1 prasarana sosial dan 1 prasarana wisata. Berikut merupakan 

uraian sarana dan prasarana wisata budaya Makam Nyatnyono. 

1) Sarana Pokok 

Ketersediaan sarana pokok di lokasi objek wisata religi ini 

berupa penginapan dan warung makan. Sarana pokok tersebut 

dibutuhkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata di 

Makam Nyatnyono. Letak penginapan dan warung makan tergolong 

dekat yang berjarak ± 100 meter dari lokasi objek wisata religi 

tersebut. Namun, tidak terdapat moda angkutan umum yang dapat 

memudahkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata 

sehingga diperlukan kendaraan pribadi untuk menuju objek wisata 

tersebut. Kondisi sarana pokok di lokasi objek wisata religi Makam 

Nyatnyono tergolong masih layak tidak terdapat kerusakan dalam 

warung makan dan penginapan yang tersedia.  

2) Prasarana Umum 

Ketersediaan prasarana umum objek wisata budaya tergolong 

lengkap. Kondisi jalan menuju lokasi objek wisata tersebut terdapat 

kerusakan sehingga aksesibilitas menuju lokasi objek wisata religi 

tergolong sulit untuk dijangkau maka perlu adanya perbaikan jalan 

menuju lokasi objek wisata. Tersedianya terminal sebagai tempat 

parkir bus yang difungsikan untuk rombongan wisatawan yang 



74 

 

 
 

berziarah di Makam Nyatnyono. Lahan parkir mobil dan motor 

tergolong luas dapat menampung kendaraan roda dua dan roda 

empat cukup banyak. Tidak terdapat kerusakan pada masjid, tempat 

wudlu, toilet, dan gapura sehingga masih dapat difungsikan. Kondisi 

tempat sampah dan tempat duduk masih dapat digunakan karena 

tidak mengalami kerusakan. Ketersediaan prasarana umum di 

Makam Nyatnyono dapat dikategorikan lengkap.  

3) Prasarana Sosial 

Tersedia satu pos keamanan yang menjaga objek wisata religi 

Makam Nyatnyono. Bangunan pos keamanan tersebut tergolong 

layak karena masih dalam keadaan kukuh. Sehingga tidak 

diperlukan adanya perbaikan dalam pos keamanan.  

4) Prasarana Wisata  

Pusat informasi yang terdapat di lokasi objek wisata religi 

berfungsi untuk memberi informasi kepada wisatawan yang 

berkunjung tentang sejarah Makam Nyatnyono. Kondisi pusat 

informasi Makam Nyatnyono tersebut tidak mengalami kerusakan. 

Sehingga pusat informasi tersebut dapat digunakan oleh wisatawan 

untuk mengetahui objek wisata Makam Nyatnyono. 

 

e. Museum Kereta Api Ambarawa  

Museum Kereta Api Ambarawa merupakan salah satu objek 

wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten Semarang. Daya tarik dari 

Museum Kereta Api Ambarawa yaitu terdapat lokomotif kereta api dan 

plaza administrasi yang menyimpan benda sejarah. Selain itu, terdapat 

lorong waktu yang menceritakan sejarah kereta api di Indonesia. 

Terdapat 1 sarana pokok, 3 sarana pelengkap, 1 sarana penunjang, 12 

prasarana umum, 1 prasarana sosial dan 1 prasarana wisata. Museum ini 

memiliki kelengkapan sarana dan prasarana wisata. Sarana dan 

Prasarana wisata Museum Kereta Api tergolong lengkap. Berikut uraian 

sarana dan prasarana wisata Museum Kereta Api Indonesia. 
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1) Sarana Pokok  

Tersedianya moda angkutan umum yang dapat digunakan   

untuk wisatawan sampai ketujuan objek wisata. Adanya moda 

angkutan umum memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung 

tidak menggunakan kendaraan pribadi. Hal tersebut karena letak 

objek wisata tersebut strategis sehingga dapat dijangkau dengan 

kendaraan umum.  

2) Sarana Pelengkap  

Museum ini memiliki sarana pelengkap yaitu kereta pustaka, 

wahana kereta api Ambarawa ke Tuntang, dan denah lokasi wisata 

Museum Kereta Api. Kereta pustaka tersebut menyimpan beraneka 

jenis buku yang dapat dibaca oleh wisatawan. Terdapat sarana 

pelengkap seperti wahana Kereta Api yang membawa wisatawan 

dari Ambarawa menuju ke Tuntang. Tarif untuk melakukan 

perjalanan menggunakan Kereta Api wisata tersebut yaitu Rp 

50.000,-. Kondisi Kereta Api tersebut tidak mengalami kerusakan. 

Selain itu, terdapat denah lokasi wisata yang dapat memudahkan 

wisatawan mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana wisata di 

Museum Kereta Api Ambarawa.  

3) Sarana Penunjang  

Objek wisata sejarah Museum Kereta Api Ambarawa memiliki 

sarana penunjang wisata yang berupa Pojok Usaha Mikro Kecil yang 

berupa pusat jajanan serba ada (pujasera) atau area kuliner. Sehingga 

wisatawan tidak kesulitan dalam mencari makanan dan minuman 

untuk menikmati perjalanan wisata. Kondisi Pojok UMKM bersih 

dan tidak mengalami kerusakan sehingga dapat difungsikan dengan 

layak.  

4) Prasarana Umum 

Ketersediaan prasarana umum di lokasi objek wisata Museum 

Kereta Api Ambarawa tergolong lengkap. Prasarana umum ini 

dibutuhkan oleh wisatawan karena dengan lengkapnya prasarana 

umum wisatawan nyaman dalam melakukan kunjungan wisata di 
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Museum Kereta Api Ambarawa. Lahan parkir objek wisata tersebut 

sangat luas sehingga dapat menampung kendaraan roda empat dan 

roda dua dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan hasil survei 

lapangan kondisi prasarana umum di objek wisata ini tidak 

mengalami kerusakan yang berat sehingga tidak dilakukan 

revitalisasi. Kondisi jalan yang melintasi museum ini beraspal dan 

tidak terdapat kerusakan sehingga mudah dilalui oleh kendaraan 

umum. Namun, terdapat tempat sampah yang sudah tidak layak 

digunakan sehingga perlu adanya penggantian tempat sampah. 

Prasarana umum yang mengalami kerusakan akan diperbaiki 

langsung dengan pihak pengelola yaitu PT. Kereta Api Indonesia. 

Agar wisata tersebut dapat berkembang lebih pesat.  

5) Prasarana Sosial 

Museum Kereta Api Ambarawa memiliki prasarana sosial yang 

berupa pos keamanan. Objek wisata ini dijaga ketat oleh satpam. 

Terdapat satu pos keamanan di museum ini. Kondisi pos keamanan 

ini tidak terdapat kerusakan.  

6) Prasarana Wisata 

Pos pelayanan tiket merupakan prasarana wisata yang terdapat 

di Museum Kereta Api Ambarawa. Pos pelayanan tiket melayani 

pembelian tiket untuk memasuki objek wisata Museum Kereta Api 

dan pembelian tiket wahana Kereta Api Ambarawa ke Tuntang. 

Retribusi yang diperlukan untuk masuk di objek wisata Museum 

Kereta Api Ambarawa yaitu Rp 10.000,- untuk dewasa dan Rp 

5.000,- untuk anak-anak.  

 

f. Museum Palagan Ambarawa  

Museum Palagan Ambarawa merupakan museum yang dibuat 

untuk mengenang pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Terdapat 1 

sarana pokok, 10 prasarana umum dan 1 prasarana wisata. Daya tarik 

dari objek wisata ini yaitu terdapat Museum Isdiman. Museum ini 

menyimpan benda-benda sejarah, senjata, kereta, lukisan dan pakaian 
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pahlawan yang mengikuti pertempuran di Ambarawa dalam melawan 

Sekutu. Museum ini diresmikan pada 15 Desember 1974 oleh presiden 

Soeharto. Selain itu terdapat Monumen Palagan Ambarawa, tank, kereta 

dan mariam yang terdapat di Museum Palagan Ambarawa. Sarana dan 

prasarana wisata tergolong cukup lengkap. Berikut uraian sarana dan 

prasarana wisata yang terdapat di Museum Palagan Ambarawa. 

1) Sarana Pokok  

Museum Palagan Ambarawa terletak di wilayah yang strategis 

yang dekat dengan jalan raya sehingga terdapat moda angkutan 

umum yang dapat digunakan wisatawan menuju museum tersebut. 

Objek wisata ini memiliki kekurangan dalam sarana pokok sehingga 

perlu adanya penambahan sarana pokok wisata agar wisata tersebut 

dapat berkembang. Adanya penambahan sarana pokok dapat 

menarik minat wisatawan berkunjung ke objek wisata Museum 

Palagan Ambarawa.  

2) Prasarana Umum 

Kondisi jalan ke Museum Palagan Ambarawa beraspal, akses 

menuju lokasi objek wisata tidak sulit karena tidak terdapat aspal 

yang mengalami kerusakan. Sedangkan kondisi jalan yang terdapat 

di museum tergolong masih layak karena sebagian jalan terbuat dari 

keramik. Lebar jalan di Museum Palagan Ambarawa ini 13 meter. 

Ketersediaan tempat parkir cukup luas untuk kendaraan roda dua 

dan roda empat. Terdapat sumber listrik yang dapat dimanfaatkan 

sebagai penerangan lokasi tersebut. Kondisi tempat ibadah, toilet, 

tempat wudlu, tempat bermain, tempat sampah dan gapura dalam 

keadaan layak atau masih dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. 

Namun, terdapat masalah pada wastafel karena sudah tidak layak 

untuk digunakan sehingga perlu adanya perbaikan pada wastafel 

tersebut. Selain itu, atap museum isdiman mengalami kerusakan 

sehingga diperlukan perbaikan atap agar benda-benda yang terdapat 

di museum tersebut tidak rusak. Perbaikan sarana dan prasarana 

wisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.  
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3) Prasarana Wisata 

Pos pelayanan tiket merupakan salah satu prasarana wisata 

yang terdapat di Museum Palagan Ambarawa. Biaya retribusi untuk 

masuk ke objek wisata Museum Palagan Ambarawa yaitu Rp 5.000,- 

per orang. Kondisi pos pelayanan tiket tidak mengalami kerusakan 

dan masih dapat digunakan. 

 

g. New Wisata Bandungan 

Objek wisata ini tergolong objek wisata cagar budaya karena 

terdapat bangunan yang sudah berdiri sejak jaman dahulu. Objek wisata 

ini merupakan kombinasi antara objek wisata budaya dan objek wisata 

air, sehingga menjadi daya tarik wisatawan. Sarana dan prasarana wisata 

di objek wisata ini tergolong lengkap. New Wisata Bandungan memiliki 

3 sarana pokok, 3 sarana pelengkap, 2 sarana penunjang, 10 prasarana 

umum, 1 prasarana wisata dan 1 prasarana sosial. Berikut uraian sarana 

dan prasarana wisata. 

1) Sarana Pokok 

New Wisata Bandungan memiliki sarana pokok yang lengkap. 

Penginapan di objek wisata ini sangat bersih dan kondisi bangunan 

tersebut tidak mengalami kerusakan. Tersedia penginapan dengan 

tarif yang beraneka ragam dengan fasilitas yang lengkap. Objek 

wisata ini terletak disamping pasar Bandungan sehingga terdapat 

moda angkutan umum untuk menuju lokasi tersebut. Objek wisata 

ini dilengkapi dengan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) yang 

dapat digunakan untuk wisatawan dalam menikmati perjalanan di 

New Wisata Bandungan. 

2) Sarana Pelengkap 

Objek wisata ini dilengkapi dengan sarana pelengkap yang 

difungsikan sebagai pelengkap dari sarana pokok. Golongan sarana 

pelengkap yang terdapat di New Wisata Bandungan yaitu kolam 

renang, lapangan, dan panggung hiburan. Kondisi sarana pelengkap 
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di objek wisata ini tidak mengalami kerusakan sehingga tidak perlu 

adanya revitalisasi.  

3) Sarana Penunjang 

Ketersediaan kios cinderamata dan pasar tradisional merupakan 

sarana penunjang wisata. Adanya kios cinderamata wisatawan dapat 

memberi macam-macam cinderamata seperti kalung, gelang dan 

lain-lain. Pasar tradisional memberikan kemudahan bagi wisatawan 

yang ingin berbelanja seperti buah sayuran dengan harga yang relatif 

terjangkau. 

4) Prasarana Umum 

Ketersediaan prasarana umum di objek wisata ini tergolong 

lengkap. Prasarana umum ini dapat digunakan oleh seluruh orang 

yang terdapat di lokasi objek wisata tersebut. Kondisi lahan parkir 

di New Wisata Bandungan tergolong luas sehingga dapat 

menampung kendaraan roda dua dan roda empat dalam jumlah yang 

banyak. Secara keseluruhan kondisi prasarana umum di objek wisata 

tersebut masih dalam keadaan layak dan masih dapat difungsikan 

sehingga tidak diperlukan revitalisasi pada objek wisata ini.  

5) Prasarana Sosial 

Front office merupakan salah satu prasarana sosial yang 

terdapat di New Wisata Bandungan. Adanya front office dapat 

digunakan oleh wisatawan mengetahui informasi di New Wisata 

Bandungan. Terdapat satu front office di objek wisata ini, kondisi 

front office dalam keadaan yang layak untuk digunakan. 

6) Prasarana Wisata  

Ketersediaan pos pelayanan tiket merupakan salah satu 

prasarana wisata yang terdapat di New Wisata Bandungan. Tarif 

untuk memasuki area New Wisata Bandungan yaitu Rp 15.000,- per 

orang. Selain itu, untuk berenang di objek wisata tersebut diberikan 

tarif Rp 20.000,-. Tarif tersebut tidak mengalami perubahan 

meskipun di hari libur.
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BAB V 
 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

yaitu: 

1. Peta persebaran objek wisata budaya yang terdapat di Kabupaten Semarang 

memusat pada empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Ungaran Barat, 

Kecamatan Bandungan, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Ambarawa. 

Jumlah objek wisata budaya di Kabupaten Semarang yaitu tujuh objek. 

Adanya peta tersebut dapat digunakan sebagai penambah informasi tentang 

persebaran objek wisata budaya di Kabupaten Semarang. Peta tersebut 

dapat digunakan oleh seluruh pihak seperti Pemerintah Daerah, masyarakat 

dan wisatawan pada umumnya.  

2. Sarana dan prasarana wisata di tujuh lokasi objek wisata budaya tergolong 

lengkap. 

a. Candi Gedong Songo memiliki 2 sarana pokok, 5 sarana pelengkap, 2 

sarana penunjang, 11 prasarana umum, 1 prasarana sosial dan 1 prasarana 

wisata.  

b. Gua Maria Kerep Ambarawa memiliki 3 sarana pokok, 2 sarana 

pelengkap, 2 sarana penunjang, 12 prasarana umum, 2 prasarana sosial, 

dan 1 prasarana wisata.  

c. Gua Maria Rosa Mystica memiliki 1 sarana pokok, 1 prasarana sosial, 

dan 7 prasarana umum.  

d. Makam Nyatnyono memiliki 2 sarana pokok, 11 prasarana umum, 1 

prasarana wisata dan 1 prasarana sosial.  

e. Museum Kereta Api Ambarawa terdiri dari 1 sarana pokok, 3 sarana 

pelengkap, 1 sarana penunjang, 12 prasarana umum, 1 prasarana sosial 

dan 1 prasarana wisata.  

f. Museum Palagan Ambarawa memiliki 1 sarana pokok, 10 prasarana 

umum dan 1 prasarana wisata.  



81 

 

 
 

g. New Wisata Bandungan memiliki 3 sarana pokok, 3 sarana pelengkap, 2 

sarana penunjang, 10 prasarana umum, 1 prasarana sosial dan 1 prasarana 

wisata.  

Namun, kondisi sarana dan prasarana di lokasi objek wisata tersebut 

memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga diperlukan adanya revitalisasi di 

objek wisata budaya tersebut. Adanya revitalisasi sarana dan prasarana wisata 

bertujuan agar sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata dapat 

dimanfaatkan oleh wisatawan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian pemetaan persebaran objek wisata budaya dan 

sarana prasarana wisata di Kabupaten Semarang peneliti menyarankan agar: 

1. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memperbarui peta objek 

wisata budaya sehingga dapat membantu para akademisi dalam melakukan 

penelitian terkait objek wisata budaya di Kabupaten Semarang.  

2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana wisata di Gua Maria Rosa 

Mystica karena objek wisata tersebut merupakan objek wisata religi yang 

sering dikunjungi oleh pemeluk agama katolik. Revitalisasi sangat 

dibutuhkan objek wisata tersebut. Pihak pengelola Keuskupan Agung 

Semarang harus berperan aktif dalam perbaikan sarana dan prasarana wisata 

Gua Maria Rosa Mystica agar dapat meningkatkan kunjungan wisata.  

3. Perlu adanya perbaikan atap Museum Isdiman dan wastafel di objek wisata 

Museum Palagan Ambarawa. Karena kondisi atap dan wastafel di objek 

wisata tersebut kurang layak. Perlu adanya peran aktif dari pihak Dinas 

Pariwisata Kabupaten Semarang untuk melakukan revitalisasi terkait 

kondisi sarana dan prasarana wisata di Museum Palagan Ambarawa agar 

dapat digunakan oleh wisatawan.  
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